
D Ö N E M : 5 C Î L T : 3 TOPLANTI:! 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

109 ncu Birleşim 

18 . 2 .1978 Cumartesi 

İÇİNDEKİLER 

f ^ :' . Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 82 

II. — GELEN KÂĞITLAR 82 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 82,1 Q8 

1. — 1978 ydı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1978 ydı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi :, 1/52); 

Sayfa 
(C. Senatosu : 1/525) (M. Meclisi S. Sayısı: 47; 
G. Senatosu S. Sayısı: 729) 82:168 

A) TBMM Bütçesi 101:128 
a) Cumhuriyet Senatosu 101,1Q8:120ı 
(b) Millet MecMsii »101,108:125 

B) Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 128:141 
C) Sayıştay Başkanlığı Bütçesi 141:151 
D) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 151: 

168 



M. Meclisi B : 109 18 . 2 . 1978 O : 1 

L - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde: 
1978 yılı bütçe kanunu tasarısının (1/52) (S. Sa

yısı : 47) görüşülmesine başlanarak, tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

18 Şubat 1978 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.31'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Rize 

Cahit Karakaş Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

No : 26 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

18 . 2 . 1978 C u ı n a r « 

Tasarı 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma-

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); (C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S Sayısı : 47,; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

BAŞKAN — Programa göre, 1978 Mali Yılı Büt
çe Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 17 . 2 . 1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

sı hakkında kanun tasarısı. (1/91) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Söz sırası, Hükümet adına Maliye Bakam Sayın 

Ziya Müezzinoğlu'nundur; buyurun efendim. 

Sayın Bakan, kamışına süremiz 1,5 saattir; buyu
runuz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1978 Mali Yılı Bütçesi üzerinde dün grup
ları adına söz almış olan sayın sözcülerle, kişisel gö
rüşlerini bildirmek üzere söz almış bulunan milletve
killerinin eleştirilerini cevaplamak üzere önünüzde bu
lunuyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Cabit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 109 ncu Birleşimini açıyorum. 

III, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 82 — 
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Özellikle sayın muhalefet grupu Sözcüleri tarafın
dan 1978 Mali Yıh Bütçesi üzerinde yapılan eleştiri
lerde, yalnız bu Bütçe çerçevesinde kalınmayarak, Hü
kümetin kuruluşu ve işlemiş şekli üzerinde de eleşti
riler yapıldı. 

Bunlar, Grupumuz adına söz alan Sayın Uysal 
tarafından geniş ölçüde açıklığa kavuşturulmuş oldu
ğu için, ayrıca bu konulardan önemli bir bölümü, il
gili bakanlıkların bütçelerinde tekrar tartışma ve açık
lama konusu olacağı için, ben özellikle Bütçe üzerinde 
yapılan eleştiriler üzerinde durmak istiyorum. 

ıBu konudaki eleştirileri, değerli arkadaşlarım, öy
le sanıyorum kî  iki grupta toplamak uygun olacak
tır. Eleştirilerin bazı ortak noktaları vardır. Adailet 
Partisi Grupu adına söz alan Sayın Sezgin, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına söz aîan Sayın 
Güner ve Milli Selamet Partisi Grupu adına söz alan 
Sayın Asiltürk bazı ortak konular üzerinde durdular. 

Önce bunları heyetinize arz etmek ve bu konudaki 
Hükümet görüşlerini sizlere sunmak istiyorum. Daha 
sonra, gerek bu arkadaşlannuzın, gerekse öteki ar
kadaşlarımızın üzerinde durdukları konulara ayrı ay
rı değineceğine 

Ortak konuların başında, 1978 Mali Yılı Bütçe
sinin özeliği gelmektedir. Dünkü sunuş konuşmamda, 
19718 Mali Yılı Bütçesinin hangi koşullar altında ha
zırlandığını, oldukça ayrıntılı bir biçimde Yüce He
yetimize arz etmiştim. 

Muhalefet grupu adına yapılan konuşmalarda, bu 
açıklamalarıma rağmen bu Bütçenin kimin bütçesi ol
duğu konusu ortaya getirildi. Ayrıca, bu Bütçenin 
yasal olup olmadığı tartışma konusu yapıldı. 

AP Sözcüsü,, Sayın Sezgin'e göre bu Bütçe, Sa
yın DemiireFin bütçesidir; yeni Hükümet bir bütçe 
Ibile hazırlayaanamıştır. MHP Sözcüsü Sayın Güner ve 
MSP Sözcüsü Sayın Asiltürk de aşağı yukarı aynı 
görüşü savundular. Yalnız, bunlara göre söz konusu 
olan bütçe, yani bu Bütçe, İkinci Cephe Hükümeti
nin bütçesidir. 

(Eleştiriler bu noktada böylece tekrar yoğunlaş
mış olduğuna göre, bazı noktaları bir kez daha açık
lamak istiyorum !: 

(Bu Bütçeyi biz, görüşmelere esas kabul ettik; 
çünkü yasal zorunluklar vardı, 1 Martta yeni bütçe
nin yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Hükümet, güven
oyu aldıktan sonra ancak 40 günlük gibi bir süre 
olduğundan, bu süre içinde bir bütçenin hazırlana
rak Komisyondan ve Parlamentodan geçirilemeyeceği 
İse açıktı. Onların deyimiyle, memleketin bütçesiz 
kalması tehlikesi vardı. 
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IBu nedenle biz, daha önceki Hükümet tarafın
dan hazırlanmış ve Türkiye Büyük MMet Meclîsine 
sunulmuş olan Bütçeyi müzakerelere esas kabul et
mek zorunda kaldık. Böyle olmasaydı, kuşkusuz ye
ni bir bütçe hazırlardık; bu bizim en doğal hakkı
mızdı. Bunu sağlamak için geçici bütçe üzerinde de 
durduk. Bu yola gitmek, Türkiye'nin bugünkü ko
şullan içinde, esasen birikmiş olan spekülatif bekle
yişleri daha da kamçılayacaktı. Ayrıca, bu yüzden, 
geçen yıl azalmış olan yatırımlar, bu yıl da gecik
miş olacaktı. Bunların zararları ise ortadadır. 

Bu nedenle de eski Bütçeyi müzakereye kabul 
etmek zorunda kaldık. Bunun başka bir anlamı yok
tur ve olamaz; fakat hemen eklemek isterim ki, bü
ğlün Millet Meclîsinin önünde bulunan Bütçe, artık 
b'zden önceki Hükümetin hazırladığı bütçe değildir. 
Bütçenin içeriği önemli ölçüde değişmiş ve yeni büt
çe, Hükümetimizin Programı doğrultusunda yeni bir 
kimlik ve renk kazanmıştır. 

Yapılan değişiklikler iki önemli noktada toplan
maktadır. Biri, Bütçenin içeriği önemli ölçüde değiş
miştir; ikincisi, Bütçenin yasal olmayan yönleri düzel
tilmiş ve yeni Bütçe böylece Anayasaya uygun bir ha
le getirilmiştir. Kaldı ki, çağımızda bütçe kadar, büt
çe ile birlikte uygulanacak politikalar da önem ka
zanmış bulunmaktadır. Bu alanda ise, sunuş konuş
mamda da açıkladığım gibi, sorunlara yepyeni bir yak
laşım ve yeni çözümler Söz konusudur. 

1978 Mali Yılı Bütçesi ile birlikte yeni bir gelir 
harcama politikası, para kredi politikası, dış ticaret 
ödemeler dengesi politikası, nihayet yeni bir borçlan
ma politikası uygulamaya konulacaktır. Hükümetin 
bu alanlardaki çalışmaları son aşamasına gelmiştir. 
Bunlardan bir bölümü, esasen şimdiden yürürlüğe ko
nulmuş bulunmaktadır; ötekiler de önümüzdeki hafta
larda uygulamaya konulacaktır. 

Bu politikaların anahedefi, kamu harcamalarında 
her düzeyde savurganlığı önleyerek, eldeki kaynaklan 
en iyi biçimde kullanmak ve bir yandan da bu kay
naklan sağlıklı bir şekilde artırmak ve böylece tümüy
le daha etkin ve yerinde bir kamu maliyesi oluş
turmak noktasında toplanmaktadır. 

Savın muhalefet sözcüleri, Bütçede yapılan deği
şiklikleri küçümsemiş görünüyorlar. Oysa, gerçek 
öyle değildir. Çünkü, hemen hemen her bütçenin 
% 75'i bağlı harcamalardan oluşmaktadır; personel 
giderleri, emekli hakları, Devlet borçlan, zorunlu cari 
harcamalar, miHi savunma giderleri, her hükümetin 
yapmak zorunda olduğu temel yatırımlar bunlar ara-
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sında yer alır; geri kalanlar ise oldukça sınırlıdır ve 
bu nedenle bütçelerde tümüyle büyük değişiklikler 
yapmak gerçekten güçtür. 

Bununla birlikte, Bütçe Komisyonunda yapılan de
ğişikliklerin toplamı 18,5 milyar lirayı bulmaktadır. 
Sayın Sezgin, bunun % 1.7'den ibaret olduğunu ileri 
sürdü ve böylece, küçümsediğini ifade etti. 

Yapılan değ'şikîikler görülünce, aynı görüşe var
mak herhalde mümkün değildir. Bütçe Karma Ko
misyonu Sayın Başkanı bu nokta üzerinde durdu, ben 
de bir kez daha konuyu kısaca açıklamak istiyorum. 

Sayın Sezgin'in deyimiyle Sayın DemireFin Bütçe
sinde, ya da bizden önceki Hükümetin Bütçesinde 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Bütçesi bir 
yıl öncesine göre % 28 eksik ödenekle bağlanmıştı. 
Biz, bıs Bakanlığın Bütçesini 1,5 milyar lira artır
dık. Ayrıca, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğünüm ödeneğine de 150 milyon lira ekledik. Kara
yolları Genel Müdürlüğünün Bütçesi bir önceki yıla 
göre % 6 eksilmişti, biz 2 310 000 000 lira ekledik. 
Ayrıca, İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesini 916 mil
yon lira artırdığımız gibi, yasalara uygun olarak dep
rem fonunun kullanılmasını da bu Bakanlığa bırak
tık. Böylece, kırsal alana ve kentsel alana eskisin
den daha çok hizmet götürüyoruz. 

Eğitim alanında da Bütçenin hizmet güdünü önemli 
ölçüde artırmış bulunuyoruz. Köy okullarının ödeneği
ne 400 milyon lira eklendi. Öğretmenlerin ek ders üc
retlerinin ödeneği 800 milyon lira artırıldı. İlk kez 
ilkokul öğretmenlerine ek ders uygulaması kabul 
ediîdi ve bu amaçla Bütçeye 1 600 000 000 lira ek
lendi. Üniversitelerin ödeneği 564 milyon lira artırıl
dı. Gençlere burs ve kredi için öngörülen ödeneğe 
500 milyon lira eklendi ve böylece isteyen tüm öğ
rencilere burs ve kredi olanağı tanındı. Memur ço
cuklarının pansiyon ücretlerine Devlet katkısı getiril
di. Dahası var; Bütçede kamu görevlileri için öngö
rülen katsayı 12 idi, 14'e çıkarıldı ve karşılığı olan 
10 milyar lira ilk kez Bütçeye ödenek olarak konul
du. Ayrıca vatani hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıkları artırıldığı gibi, bunlara da katsayı uygulama
sı kabul edildi. Böylece, Bütçenin sosyal içeriği de 
Hükümetimizin Programı doğrultusunda önemli ölçü
de değiştirilmiş ve geliştirilmiş oldu. 

Bu açıklamadan Sonra, şimdi Sayın Sezgin'e ve öte- ( 
ki sayın muhalefet sözcülerine sormak istiyorum : 
Bu değişikliklerden hangisine karşısınız? Karşı de
ğilseniz, siz, zamanında niçin yapmadınız? 
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Sayın Sezgin, Bütçede yapılan değişiklikler ara-
snda, tasarıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 
öngörülen ödeneğin bir kalemde yok edildiğinden söz 
elti; Sayın Güner de aynı noktaya değinerek, «Eee-
vît, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesini kuşa çe
virdi» diye bir iddiada bulundu. 

Oysa, bu görüş ve iddiaların ik'îsİ de tamamen ger
çek dışıdır. Sunuş konuşmamda da açıkladığım gibi, 
Sstsayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde öngörülen 
foslardan doğrudan doğruya bu Bakanlığın faaliyet 
sahasına girenler orada bırakılmış, Yatırımları Hız
landırma Fonu ve Geri Kalmış Yörelerdeki Yatırım
ları Teşvik Fonu gibi fonlar da tek elden ve bir ör
nek yönetilmek üzere öteki fonlarla birlikte Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde toplanmıştır. Bu, bütçe disipli
ni an ve verimli ve etkili bir kamu yönetiminin doğal 
bir gereğidir. Kaldı ki, o fonların Bütçe tasarısında 
ne şekilde yer aldığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 
Banu unutacaksın ve sonra da kalkıp, olmayan bir 
şeyi, varmış gibi göstereceksin. Bunun samimiyetle de, 
feaffla da ilgisi yoktur. 

Bitlçenin yasal olup olmadığına gelince : Muha
lefet sözcüsü arkadaşlarımızın iddia ettikleri gibi, 
nknı, yıllık programı ve bütçeyi birlikte hazırlayıp 
Meclise sunmakla, yasal zorunluk ne derece yerine ge-
tisOlıraiştir, tartışılabilecek bir konudur. Biz, planın 
Komisyonca reddedilmiş olmasını da gözönünde tu
tarak, hazırladığımız ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunduğumuz bir tasarıda 1978 yılı için bir geçiş 
m<»gramı hazırlama olanağını sağlama yoluna git
miş buüımuyoruz. Böylece söz konusu edilen yasal 
boşluk da doldurulmuş olacaktır. 

«Bütçe, kimin bütçesidir?» konusundaki açıkla-
mîîferıniı şöyle bağlamak istiyorum değerli arkadaş
larım : 

Bizden önceki Hükümet tarafından hazırlanan 
1978 Mali Yılı Bütçe tasarısı, Bütçe Karma Komis
yonunun büyük katkısıyla, Hükümetimizin Programı 
doğrultusunda önemli ölçüde değiştirilmiş ve böylece 
yerii bir kimlik kazanarak, bu İktidarın ve Hüküme
tin bütçesi olmuştur. Bu Bütçe Millet Meclîsinde de 
onaylandıktan sonra, Bütçeyle birlikte uygulamaya ko
nulacak yeni politikaların eşliğinde, yeni Hükümetin 
Programı doğrultusunda ve tüm halkımızın yararına 
uygulanacaktır. 

Son olarak burada bir noktayı da eklemek iste
rini : 1975 yılının Mart ayı içinde kurulan Birinci 
Gîplhe Hükümeti, o zaman yeni yürürlüğe girmiş olan 
1975 Mali Yılı Bütçesini, yıl içinde herhangi bir de
ğişiklik yapmadan uygulamak yoluna gitmişti. Biz bu-
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nunla da yetinmiyoruz; yeniden yapacağımız düzenle
melerle kaynaklarımızı artırırsak, bu Bütçeyi yıl için
de dana da geliştireceğimizi söylüyoruz. Bunu, Büt
çe Karma Komisyonunda ifade etmiştim, Yüce He
yetinizin önünde de bir kez daha arz ediyorum. 

Sayın muhalefet sözcülerinin üzerinde durdukları 
ortak bir konu da enkaz, ya da miras konusu oldu. 
Sayın sözcüler bizim bu alandaki görüşümüze karşı 
çıkıyorlar ve yeni Cumhuriyet Hükümetinin eski
sinden ağır bir miras, ya da enkaz devralmadığını 
öne sürüyor ve buna kanıt Olarak da, ekonomimizin 
güçlülüğünden söz ediyorlar. Sayın Sezgin, «Nedir 
bu ağır miras? Neresi bunun enkaz? Eldeki rakam
lar, kalkman Türkiye'yi anlatıyor» diyor; Sayın Gü-
ner de onunla aynı görüşte görünüyor. 

Gerçekten, eldeki verilere göre, geçen yıl içinde 
gayri .safi milli hâsılamızda % 5 dolayında bir artış 
olduğu hesaplanmaktadır. Geçmiş yıllardaki artış da 
Çok kez bunun üzerinde olmuştur. Ancak, salt gayri 
safi mfiHi hâsıla artışı oranının yeter ölçüde anlamlı 
olmadığı açıktır. Nüfus artışımız düşünülecek olursa, 
dünyada en başta gelen ülkelerden biri olduğumuz 
iddiası kendiliğinden geçerliliğini kayheder. Aslın
da, Söz konusu olan da, sağlıklı bir gelişme olmaktan 
uzaktır. Son yıllarda ülkemizde bölgelerarası denge
sizliğin giderek arttığı, gelir dağılımındaki adaletsiz
liğin büsbütün büyüdüğü bilinen bir gerçektir. Bü
yük övünç konusu olan sanayileşmemizin gerçek du
rumu da bugün ortadadır; ara malları ve yatırma mal
ları yerine, tüketim mallarına yönelmiş olmasının ağır 
sonuçlarını artık kimse görmemezlikten gelemez. 

Bütün bunlar bir yana, şimdi bulunduğumuz nok
tada yapılacak nesnel bir değerlendirmenin sonuç
ları îse, gözler önündedir. Bu sonuçlar, ağır bir enf
lasyon, hızlı artan dış borçlar, biriken ödeme güç
lükleri, Devletin içeride ve dışarıda güvenirliliğinin 
zedelenmesi, gelir dağılımında adaletsizlik, artan iş
sizlik, yokluk, kıtlık, karaborsa ve vurgun şeklinde 
karşımızda durmaktadır ve yer yer toplumun günlük 
hayatına girmiş durumdadır. Köyde, kentte, yurt için
de ve yurt dışında tüm halkımız bugün bundan Söz 
ediyor ve bu durumdan büyük kaygı duyuyor. 

Eğer, dünkü iktidar mensupları bu kaygıyı duy
muyorlarsa, onlara bir diyeceğimiz yok; fakat ortada 
olanın ağır bir miras ya da enkaz olduğu açıktır. 

'Başkalarını bir yana bırakalım; Sayın Asiltürk, 
dün bu kürsüden yaptığı konuşmada aynı şeyden ya
kındı ve gerekli döviz tahsis edilmediği için sanayi 
üretiminin düştüğünden ve bu arada televizyon ima-
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j lahnın % 30 azaldığından fabrikaların kapanma teh
likesi ile karşı karşıya olduğundan söz etti. 

Aslında bu örneği kolaylıkla çoğaltabiliriz. Bun
ların suçlusu acaba bugünkü Hükümet midir? Soru-

I yoraz... Ben konuşmamda ayrıntılara girmedim. Çün-
I kü, kanımca, bunda yarardan çok zarar vardır de-. 

ııdblir. Fakat, mademki arkadaşlarımız öyle istedi ve 
özellikle Sayın Sezgin bunda ısrar etti, o halde bizim 

I için de durumu biraz daha aydıntılı bir biçimde ortaya 
I koymak kaçınılmaz oluyor. Bu anlayış içinde bazı ör-
I nekleri Yüce Heyete arz etmek istiyorum : 

Yeni Hükümet olarak, Devleti, iç ödemeleri zama-
I nında yapamayan ve bu yüzden güvenilirliğini yitir-
I me noktasına gelmiş bir halde bulduk. Devlet mal sa

tın almış, müteahhit hizmet yapmış, parası ödenme
miş; pancar alınmış, aradan uzun zaman geçtiği hal-

I de üreticilere parası ödenmemiş; canlı hayvan alın-
I mış, öyle, aynı şekilde; işçilerin toplu sözleşme fark-
I lan, hatta ücretleri ödenememiş. 
I Yeni Hükümet işbaşına geldiği zaman bu şekilde 

birikmiş ödemelerin toplamı 17 445 000 000 lira idi. 
I Geçen yıl aynı tarihte, yani 1976 yılında bu rakamın 
I 3,8 milyar lira olduğunu eklersem, durumun gerçek 

yönü ve boyutu daha çok açıklığa kavuşmuş olacak
tır. Bunun başlıca nedeni, denk olduğu ısrarla Söy
lenen 1977 Bütçesidir. Aralık ayı sonu rakamlarına 
göre, bu Bütçenin açığı şimdiden 16 100 000 000 lira 
olmuştur; mali yıl sonunda 25 ila 30 milyar lirayı bu
lacağı anlaşılmaktadır. 

Sayın Sezgin, «Açık sizin elinizde» diyor. 
Elde ödenek kalmamış ki, biz, son iki ayda bütçe 

açığını büyütecek tasarruflarda bulunalım. Esasen 
1977 Mali Yılı Bütçesi, yılın ortasında kendiliğinden 
bir çıkmaza girmişti. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de durum aynı. 
| 1976'da bunların açığı 5 142 000 000 lira idi. 40 milyar 
I lira ek gelir getireceği söylenen zamlara rağmen, ted

birler paketiyle birlikte uygulamaya konulan zamlara 
rağmen 1977 yılı zararları 28,5 milyar liradır. 1978^ 
îse, hazırlanan programa göre, önlem alınmadığı tak
dirde zararın 35 milyar lirayı bulacağı anlaşılmakta
dır. 

îşte, muhalefet sözcüsü arkadaşlarımızın yeni Hü
kümete bıraktıkları ekonomik mirasın bir bölümü. 

Söz konusu mirasın dışa dönük yönü de aynı 
durumda. 28 Şubat 1977'den bu yana transferler tü
müyle durmuştur. 1977 yılı başında 7C0 milyon do
lar olan bu rakam, bugün 2 600. OiOO 0(M> dolar dola
yındadır. Yatırım maddelerini bir yana bırakın, Mer-
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kez Bankası, dün de arz ettiğim gibi, en zorunlu 
maddeler için transfer yapamamaktadır; ilâç, serum, 
kâğıt bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor. İşada
mı gemi yapmış, 50 bin dolarlık pervane rotunun dö
vizini transfer edemiyor Merkez Bankası. Bu, kay
nakların ekonomik kullanımı! 

Sanayi tesisleri yedekparça bulamazken, çarpık 
kabul kredisi sistemi içinde uçak alınmıştır, gemi 
alınmıştır. Ülkenin derhal ödenmesi gereken ya da 
önümüzdeki aylarda ödenmesi gereken borçlan 
yaklaşık 5 mıilyar dolardır. Geride bıraktığımız dö-
demde yeni borçlar türemiş bulunuyor: Ariyere 
(Arriere), Overdraft, Banker kredileri ve DÇM gibi; 
bunlar, sözlüğümüze yeni girmiş terimlerdir. Ya
bancı ihracatçılar bize güvenerek mal göndermişler, 
aylardır paralarım alamıyorlar; bunların tutarı da 
1 250 OıCtO CClO dolardır. 

Kısacası, küçük büyük binlerce firmaya borçlu 
bugün Türkiye ve aylardan beri her gün, alacaklıla
rı, sabırsızlık içinde sorumlu makamların kapıla
rını çalıyorlar. Bunları, düne kadar iktidarda bulu
nan partilerin bugünkü muhalefet sözcülerinin bil
mesine olanak var mı? 

Sayın Bayraktar bu kürsüde yaptığı konuşma
da, benim, Bütçe Komisyonunda bir sorusuna ver
diğim cevaba değinerek, «Hazine tamtakır, Merkez 
Bankası tamtakır,diyorIar. Oysa* Maliye Bakanı açık
ladı, kendilerine 560 milyon dolar döviz rezervi 
devrettik» diye. 

Orada, bu rakamın anlamının ne olduğunu açık
lamıştım, mademki böyle yaptı, o halde burada da 
açıklayayım. 

Merkez Bankamız, maalesef, bugün en zorunlu 
önlemleri bile zamanında yerine getirmekte büyük 
güçlük çekmektedir. Bunun böyle olduğunu sanıyo
rum ki, bütün ilgililer gibi Sayın Bayraktar ve öteki 
muhalefet sözcüleri de yakından bilmektedir. 

Bu konuda daha fazla ayrıntılara girmeden bir 
noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Bizim bu 
konulara değinmemizin asıl nedeni* ekonomimizin 
ne durumda olduğunu ortaya koymaktan ibarettir. 
Sayın muhalefet sözcülerinin iddia ettikleri gibi, 
görevden kaçma, ya da üslendiği ağır mirasın al
tından kalkamama endişesi gibi düşüncelerle ilgisi 
yoktur. Tam aksine, bilimsel ve gerçekçi yaklaşım
larla, kısa sayılabilecek bir süre içinde bu sorunları 
çözeceğimize ve ekonomimizi bugün içinde bulun
duğu bunalımdan düzlüğe çıkarabileceğimize inanı
yoruz. 
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îşte, onları korkutan da budur. Devraldığımız ağır 
mirası halkın gözünden saklamak istiyorlar ve geç
mişte biriken sorunları bugüne mal ederek, şimdi 
içinde bulunduğumuz çıkmazın sorumluluğundan 
kaçmak istiyorlar; ama kaçamayacaklardır. Çünkü, 
olaylar onları mahkûm etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, muhalefet söz
cülerinin ortak olarak üzerinde durdukları noktalar 
hakkındaki bu açıklamadan sonra, şimdi yine sayın 
sözcülerin ayrı ayrı değindikleri öteki bazı noktalar 
üzerinde de kısaca açıklamalarda bulunmak istiyo
rum. 

Sunuş konuşmamda, ülkemizin bugün, geçmişte 
eşine rastlanmamış ölçüde büyük ve hızlı bir enflas
yon içinde bulunduğunu arz etmiştim. Sayın Sezgin bu 
konuda verdiğim rakamları eleştirerek, kendisi başka 
rakamlar ortaya koydu ve ortalama endekslerin alın
masının durumu değiştireceğini ifade etti. 

Aslında bu alandaki karşılaştırmalar yıl sonu ra
kamlarına göre yapılabileceği gibi, gerçekten ortala
ma endekslere göre de yapılabilir. Ben birinci yolu 
seçmiştim; anlaşılıyor ki, Sayın Sezgin ikinci yol üze
rinde duruyor. 

Konuya bu açıdan baktığımız zaman yine duru
mun aynı olduğunu Yüce Heyetinize arz etmek iste
rim, Toptan eşya fiyatı endeksleri, ortalama endeks
lere göre 1974 yılında % 29,9 artmıştır; 1977 yılın
daki artış % 24,7'dir. Ancak, hemen eklemek gerekir 
ki, 1974 yılı bilindiği gibi bütün dünyada ve bu ara
da Türkiye'de, petrol fiyatlarının dört kat artırılma
sından sonra genellikle bir fiyat artış yılı olmuştur. 
Bu bir yana, geçinme endeksi, hayat hapalılığı açısın
dan asıl önemli olan geçinme endeksi ele alındığı za
man durum daha da başka görünecektir. Ortalama 
endekslere göre Ankara geçinme endeksi 1974 yılında 
% 15,4 artmıştır; 1977 yılındaki artış ise yine orta
lama endekse göre % 32'dir. İstanbul geçinme endek
si ise, 1974 yılında % 23,9; 1977 yılında ise % 26 ar
tış göstermiştir. 

Bu rakamlar öyle sanıyorum ki, enflasyonun han
gi boyutlara ulaştığını, aynı zamanda, Türkiye'de ha
yat hapalığımn hangi noktadan hangi noktaya geldi
ğini açıkça ortaya koyabilecek niteliktedir. Yıl sonu 
rakamları ise, bu bakımdan çok daha ileri boyutları 
ortaya koymaktadır. Toptan eşya fiyatlarında 1974 
yılındaki artış % 19,1 olmuştur; 1977 yılı artışı ise 
% 36,1'dir. Ankara geçinme endeksinde 1974 yılın
daki artış % 15,5 iken; 1977 yılında % 42,3 olmuş
tur. İstanbul geçinme endeksi ise, 1974'te % 24,4 art
mış iken, 1977 yılında % 46,8 artmıştır. 
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Bu rakamlar, Türkiye'de hayat pahalılığının bu- I 
gün hangi noktada olduğunu aslında yeteri ölçüde I 
göstermekten de uzaktır. Çünkü, evvelce de arz etti
ğim gibi, birçok mal cari fiyatları ile değil, resmi fi
yatlarıyla bu endekslerde yer almaktadır. Yine, ayrı
ca biliyoruz ki, geçinme bakımından çok önemli bir 
unsur haline gelmiş bulunan kiralar, geçinme endeks
lerinde öteden beri yer almamaktadır. I 

Sayın Sezgin bir başka nokta üzerinde daha dur- I 
du ve «Kendi elektriğini kendin üret; kendi dövizini 
kendin bul çözümleri karşısında, siz olsaydınız ne I 
yanardınız Sayın Bakan?» diye bana bir soru yöneltti. 

Buradaki sunuş konuşmamda bu noktaya değin-
memiştim. Yalnız, Bütçe Komisyonundaki konuşma
lar esnasında bu, üzerinde durulan noktalar arasında 
yer alıyordu. Öyle sanıyorum ki, barajların tekelini 
AP kendi elinde tutmak istediğine göre, asıl üzerinde 
durulması gereken nokta, bu iddianın sahibi olan bir 
partinin sözcüsünün şimdi bunu bir çıkar yol olarak 
görmesidir. 

Sayın Sezgin bir başka konu üzerinde daha durdu 
ve «1977 yılında yalnız DÇM şeklinde, Akseptans 
Kredisi şeklinde mi borçlanma olmuştur?» dedi. 

Gerçekten, 1977 yılında - Öteki yıllarda da olduğu 
gibi - Türkiye başka biçimlerde de borçlanmıştır. 
ikili ilişkiler içinde alınan krediler vardır, yine ulus
lararası kuruluşlardan da alınan krediler vardır; fa
kat, önemli olan nokta şudur ki, bu kredilerin öngör
düğü peşin ödemeler, % 10 ya da % 15 dolayındaki 
peşin ödemeler, zamanında yapılamadığı için, yani 
Merkez Bankası gerekli «transferleri yapamadığı için, 
yüzlerce milyon doları bulan bu krediler fiilen kulla
nılmamıştır. Bunlardan bir örnek olarak Afşin - El- I 
bistan Projesini zikredebilirim. İki hükümet tarafın
dan^ o hükümetlerin görevli kuruluşları aracılığıyla I 
sağlanmış olan ve 100 milyon doları aşan iki kredi, 
arz ettiğim nedenle, yani, bu kredi anlaşmalarında 
öngörülen peşinatın ödenmemesi nedeniyle kullanıla
mamıştır. 

Sayın Sezgin, burada dünkü konuşmasında, «As
gari geçim indirimi, Meclislere bizim sunduğumuz I 
bir tasarıdır» dedi. 

Bilindiği gibi, bu konu ilk olarak 1974 yılında I 
Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde yer 
almıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilmediği de ortada
dır ve biz şimdi ilk defa tüm vergi kanunlarımızı bu
günün koşullarına uydurmak için yaptığımız çalışma I 
içinde, Hükümet Programımızda bu konuda kabul 
edilen ilkeyi de göz önünde tutarak, asgari geçim in- J 
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dirimini, asgari ücret ve günün koşullarına göre dü
zenlemek için gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış 
bulunuyoruz ve vergi kanunları demeti içinde, bu ko
nudaki çalışmaların sonucu yakında Yüce Meclise su
nulmuş olacaktır. 

Sayın Sezgin, döviz rezervlerimize temas etti ve 
Ecevit Hükümeti zamanında asıl erimenin başlamış 
olduğunu burada iddia etti ve bu konuda ayrıca, iddi
asını kanıtlamak üzere de, o dönemde, yani 1974 yı
lında Ecevit Hükümeti döneminde döviz rezervlerin
de 800 milyon dolarlık bir azalma olduğunu söyledi. 
Ayrıca, «Sayın Ecevit, bu döviz nerede kullanıldı?» 
diye bir de soru yöneltti. 

Öyle sanıyorum ki, bazı öteki konularda olduğu 
gibi, Sayın Sözcü bu konuda da bir yanılgı içinde
dir. Elimizdeki rakamlara göre, 1 nci Ecevit Hükü
meti zamanında Türkiye'nin döviz rezervlerinde böy
le bir azalma olmamıştır. Ocak 1974 tarihinde, Mer
kez Bankasının istatistiklerine göre, Türkiye'nin döviz 
rezervi 2 114 000 000 dolardı. Eylül ayında, yani 
Ecevit Hükümeti istifa ettiği zaman rezerv durumu 
2 037 000 000 dolardı, istifadan sonra, Ecevit Hü
kümeti fiilen işbaşından ayrıldığı zaman ise döviz re
zervi toplamı 1 951 000 000 dalardı. Bu rakamlar, 
Sayın Sezgin'in işaret ettikleri gibi, o dönemde böyle 
bir azalma olmadığını göstermektedir, öyle anlaşılı
yor ki, sayın arkadaşımız, aradaki Hükümet dönemi
nin sonuçlarını da Ecevit Hükümetine mal etmek yo
luna gitmiş bulunuyor. 

Sayın Seasgin'in, belediye borçlarının terkiniyle il
gili eleştirileri de değerli arkadaşlarım, gerçeklere uy
mamaktadır. Bu noktayı Bütçe Karma Komisyonu
nun sayın sözcüsü dün burada ayrıntılı bir şekilde 
açıkladığı için ayrıca üzerinde durmak istemiyorum. 
Yalnız, bu vesileyle, önemli bulduğum bir noktayı 
Yüce Meclisin önünde bir kere daha arz etmek ve tam 
olarak açıklığa kavuşturmak istiyorum; o da şudur : 
Bundan önceki bütçe kanunlarında yer alan hüküm
ler, Hükümetin, belediyeler arasında ayrıcalıklı işlem 
yapmasına olanak veriyordu ve uygulamada belediye
lerden bazıları kayınlıp, onlara yardım sağlanırken, 
öteki belediyelerin, Devletin olanaklarından yararlan
madığı görülmüştü. 

Biz, bu uygulamaya bir son vermek için, önce 
1978 mali yılı içinde, bu yıl uygulaması Bütçe Kanu
nu ile durdurulan bir hükmün, Bütçe Kanunu metnin
den çıkarılması yoluna gitmiş bulunuyoruz. Böylece, 
bundan böyle, belediyelerin Devlet gelirlerinden, yü
rürlükteki yasalara göre alacakları payların hiçbir en-
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gelle karşılaşmadan kendilerine ulaşması olanağı sağ
lanmış bulunuyor. Bunun dışında, yine belediye ge
lirleri konusunda yeni bir düzenlemeye gittiğimiz sı
rada, toplum hayatında ve kamu yönetiminde görev
leri giderek artmış bulunan belediyelerimizin, geçmişı-
teki yüklerinden arındırılmalarının doğru olacağım dü
şünerek ve Hükümet Programımızda da bu doğrultu
da bir önlemin esasen yer almış olduğunu göz önünde 
tutarak, Bütçe Kanununda öngörülen bir hükümle, 
tüm belediyelerin 31 . 12 . 1977 tarihi itibarıyla, Ha
zineden kaynaklanan tüm borçlarının silinmesi yolu
na gitmiş bulunuyoruz. Bu madde hükmü öyle düzen
lenmiştir ki, Maliye Bakanlığına herhangi bir ayrım 
yetkisi ya da olanağı vermemektedir. Başka bir de
yişle, amir bir hükümdür; bu hükümden, bu durumda 
olan tüm belediyeler otomatikman yararlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de kısa
ca, Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Sayın Güner'in 
üzerinde durduğu noktalar hakkında bazı açıklamalar
da bulunmak istiyorum. 

Sayın Güner, Bütçenin bir mali plan olduğu kadar, 
siyasi bir program da olduğunu ortaya koyduktan 
sonra, «Bize borçlanmadan şikâyet edemezsiniz, IMF' 
den şikâyet edemezsiniz; eğer böyle yaparsanız, bu bir 
demagoji olur» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, IMF konusundaki görüşü
müzü, Bütçe Komisyonunda ve bir ölçüde buradaki 
sunuş konuşmamda açıklamış bulunuyorum. Biz Tür
kiye olarak, IMF'nin üyesiyiz ve bu nedenle o konuş
malarımda da belirttiğim gibi IMF'yi görmemezlikten 
gelemeyiz, IMF'de Türkiye'yi görmemezlikten gele
mez. Bizim bu konudaki tutumumuzun, bizden önce
ki Hükümetten farkı şu noktadadır: Biz, Türkiye'nin 
bugünkü koşulları içinde, Türk ekonomisini sağlıklı 
bir yapıya kavuşturacak ve sağlıklı bir gelişme süre
cini başlatarak sürdürecek bir programın, Türk Hü
kümeti tarafından hazırlanan bir Türk Programı ol
ması lazım geldiği kanısındayız. 

Bu nedenledir ki, IMF ile müzakerelere, bizden 
önceki Hükümetin bıraktığı noktadan devam etmeye 
taraftarlık etmedik, önce kendi tedbirlerimizi, kendi 
anlayışımıza ve kendi gereksinmelerimize göre uygula
maya koymak, sonra da gerektiğinde, IMF ve öteki 
uluslararası kuruluşlarla ve onlardan sağlayacağımız 
olanaklar konusunda görüşmek istiyoruz. 

Sayın Güner, bunun dışında, Hükümetimiz tara
fından Sanayi Bakanlığı Bütçesinde öngörülen tahsi
satın kaldırıldığından söz etmişti. Bu noktayı açıkla
mış olduğum için tekrar üzerinde durmak istemiyo-
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rain. Yalnız, önemli olan şudur ki, öngörülen ödenek, 
Sanayi Bakanlığı Bütçesinden Maliye Bakanlığı Büt
çesine aktarılmış; yoksa, bu ödeneğin silinmesi gibi 
bir durum söz konusu değildir. 

Sayın Güner ayrıca bir başka soru daha yönelt
ti ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin durumuna de
ğindikten sonra, «Bunların kurtarılması için hangi ted
birleri alacaksınız?» dedi. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin zararı biraz önce 
de arz ettiğim gibi, 1977 Mali Yılında 28,5 milyar li
ra olmuştu. Kamu İktisadi Teşebbüslerini bu duruma 
getireceksiniz; sonra da, ancak bir aydan beri işbaşın
da bulunan Hükümet, «Bunları bu durumdan kurtar
mak için ne yapacaksınız?» sorusunu yönelteceksiniz. 
Bunun insafla ilgisi olduğunu sanmıyorum. 

Sayın Güner'in bu sorusu vesilesiyle şunu açıkla
mak isterim ki, biz bu kuruluşların sadece zarar eden 
değil, fakat kuruluşlarında öngörüldüğü gibi, fon ya
ratan ve böylece Türk ekonomisinin kalkınmasına 
büyük katkıda bulunan kuruluşlar haline getirilmesi 
için, bunlarda her şeyden önce etkili ve verimli bir yö
netimin kurulmasını kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak gö
rüyoruz. 

Dün burada açıklandı, bu örnekler çok daha ço
ğaltılabilir; eğer Kamu İktisadi Teşebbüsleri bugünkü 
duruma düşmüş ise, bunlarda yönetimin büyük payı 
vardır ve gazeteciler, eski politikacılar, işçi diye kulla
ndır, bu kuruluşların kadrosu iki yıl içinde 75.792 do
layında yeni kadro eklenmek suretiyle artırılırsa, kuş
kusuz bu teşebbüslerden verimli ve yararlı bir yöne
tim, faaliyet beklenemezdi. 

İşte, bu nedenledir ki, biz, her şeyden önce, bu 
kuruluşların yönetiminde etkili ve verimli bir uygula
mayı öngörüyoruz ve bunun yanında bunların faaliyet
leri ite ilgili olarak uygulayacakları politikalarda ge
rekli düzenlemeler yaptıktan sonra, bu kuruluşları, 
kuruluş yasalarında, yönetimi ve denetimi ile ilgili ya
salarda görüldüğü gibi, Türk ekonomisine tekrar ya
rarlı kuruluşlar haline getirebileceğimize inanıyoruz. 

Sayın Güner, ayrıca, «Sanayi yatırımlarını kısıp, 
oy tabanını genişletmek amacıyla, köye hizmet götürü
yorum bahanesi ile sanayileşmeyi kısmak kaynak is
rafı değil midir?» diye bir eleştiride bulundu. 

Biz, köye hizmet götürülmesini kaynak israfı ola
rak yorumlamıyoruz. Bizim anlayışımıza göre, Türki
ye'nin kalkınması köylüden başlamalıdır ve Türkiye' 
nin kalkınmasına yapılacak en etkili katkılardan bi
ri köylünün kalkındırılması olacaktır. Bu nedenle, köye 
daha fazla hizmet götürmemizin, oy tabanını genişlet-
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mek gibi bir düşünce ile ilgisi yoktur. Kaldı ki, 
evvelce de arz ettiğim gibi, Sanayi Bakanlığının öde
neği kısılmış ya da kesilmiş değildir. 

Sayın Güner, aynı zamanda, «Savurganlık» konu
suna da temas etti ve bu konuda Hükümetin bir yan
dan da, ne yapacağının belli olmadığını ima etmek is
tedi. 

Savurganlığın, aslında, "Türkiye'de çok yaygın bir 
uygulaması olduğunu, benim gibi yönetimden gelmiş 
bir kimse olarak sayın arkadaşımızın yakından bildi
ği kanısındayım. 

Türkiye'de, kamu yönetiminde bugün, her düzey
de çok yaygın bir savurganlık vardır ve kanımca, sa
vurganlık da, en az enflasyon kadar zararlıdır ve eko
nomimizi tahrip etmektedir. Bu nedenledir ki, biz, bir 
yetki kanunu hazırlamış bulunuyoruz ve bu yetki ka
nunu çerçevesinde alacağımız önlemlerle eldeki kay
nakların en iyi biçimde kullanılması ve aynı zamanda 
daha etkili ve verimli bir kamu yönetimi kurulması
nı gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bu konuda bir 
örnek olarak, son yıllarda devlet kadrolarındaki şiş
meyi Yüce Heyetinize arz etmek isterim: 

Elimizdeki bilgilere göre, son üç yıl içinde Türki
ye'de devlet kadroları 266 bin dolayında artırılmıştır. 
Bunun Bütçemize yansıması 20 milyar lirayı bulmak
tadır. Bu artışın, aslında, yapılan incelemelerle görül
mektedir ki, gerçek bir ihtiyaçla ilgisi yoktur. Son 
yıllarda bildiğimiz uygulama, yani devlet yönetiminin 
koalisyon ortakları arasındaki paylaşılması sorunu bu 
artışta başlıca etken olduğu anlaşılmaktadır. 

Sayın Milliyetçi Hareket Partisinin üzerinde dur
duğu başlıca noktalan bu biçimde açıkladıktan sonra, 
bir başka noktaya da kısaca değinmekte zorunluluk 
görüyorum. 

Sayın Sözcü, Türkiye'de anarşiye değinerek, bu
nun önlenmesi için işbirliği gereğinden söz etti ve bu 
arada özellikle, ülkücü gençlere yapılan işlemlerden 
yakındı. 

Bunlarla kimi kastettiğini ben açıklıkla bilmiyorum 
ve böyle bir ayırım yapılmasının yararlı olacağına da 
inanmıyorum. Yalnız, bir noktayı burada dile getir
mek ve aynı zamanda konunun bir yönünün belki de 
açıklanmasına yardımıcı olmak istiyorum. 

Sayın Sözcü, Ticaret Bakanlığında oldukça uzun 
bir süre görev yapmıştır ve son defa da da bakan ola
rak, o Bakanlığın yönetim sorumluluğunu üstlenmiştir. 
öyle sanıyorum ki, kendisinin bakanlığından kısa bir 
süre sonra, o Bakanlıkta, Halkla İlişkiler servisinde 
hizmet gören Davut Güzel'in, niçin Trabzon'a gönde

rildiğini ve bu kamu görevlisinin niçin evine iki kez 
bomba atıldığını bilmektedir. 

Yine, öyle sanıyorum ki, o sırada benim koruma 
memurum olarak görev yapan bir başka polis memu
runun, o zaman ve bundan başka dün gece, evinin ne
den bombalandığı hakkında da hiç olmazsa bilgi sahi
bidir. Bu noktanın açıklanması, sayın arkadaşımızın, 
ülkücüler konusunda burada dik getirdiği sözleriyle, 
o kanaatteyim ki, doğrudan doğruya ya da dolaydı 
olarak bilgi sahibi olduğunu ortaya koyacak nitelikte
dir. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Siz bildik
lerinizi açıklayın o zaman sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Ben yeter derecede açık konuştuğum 
kanısındayım. Adı geçen görevlileri yakından tanıdı
ğınızı siz de, ben de biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de kısaca, Sayın Asilr 
türk'ün üzerinde durduğu noktalar hakkında bazı açık
lamalarda bulunmak istiyorum. 

Sayın Asiltürk'ün -daha önce de açıkladığım gibi-
Sanayi Bakanlığı Bütçesinde Bütçe Karma Komisyo
nunda yapılan değişiklikler nedeniyle, sanayileşme 
hamlesinin ihmal edilmiş olduğu hakkındaki görüşü 
gerçeklere uymamaktadır. Çünkü, bu Bütçede bu an
lamda bir değişiklik yapılmamıştır. Biz bu değişikliği 
yaparken -yine evvelce arz ettiğim gibi- ilgili fonları 
bir elde toplamak, bir bütçede toplamak suretiyle da
ha etkili ve daha verimli bir uygulama ihtiyacından 
hareket ettik. Böylece, aynı zamanda, bütçe disiplini
nin de bir gereğini yerine getirmiş olduk. 

Sayın Asiltürk'ün konuşmasında, bizim, «Ağır mi
ras» ya da «Enkaz» dediğimiz konuyla, kendisinin de 
bir anlamda görüş birliğinde olduğunu tespit etmiş 
bulunuyoruz. Sayın Asiltürk'ün bu konudaki açıkla
maları gerçekten ilgi çekicidir. Bir anlamda denilebilir 

1 ki, Sayın Asiltürk bunu kabul etmekle birlikte, ekono
mik tahribatı başka nedene bağlamaktadır. «Bütün 
ikazlarımıza rağmen, şu anda herkesin gördüğü, bildi
ği ekonomik tahribatın, olacağını, 11 ay önce haber 
vermemize rağmen..» diyor Asiltürk ve bunu erken se
çime bağlıyor; sonra ilave ediyor, «Bugün Türkiye 

I korkunç döviz sıkıntısı içindedir» ki, bu bir gerçektir 
ve nedenlerini daha önce arz etmiş ve Yüce Meclisin 
önünde ortaya koymuş bulunuyorum. 

Bu arada, Sayın Asiltürk'ün, ihracat seferberliği 
hakkındaki eleştirisine de değinmek isterim. 

Gerçekten, o dönemde böyle bir kampanyanın ya-
I pıldığım biliyoruz; fakat sonuçlar onu gösteriyor ki, 
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Sayın Asiltürk'ün dile getirdiği nedenlerle ya da baş
ka nedenlerle bu kampanya hiç bir olumlu sonuç ver
memiştir. 1976 yılında ihracatımız toplam olarak 
1 950 000 000 dolardı; 1977 yılında ise 1 750 000 000 
dolara düştü ve ihracatımızda % 10'dan daha büyük 
bir ölçüde azalma olduğuna tanık olduk. 

Sayın Asiltürk'ün, pahalılık, enflasyon konusunda
ki görüşleri bizim görüşlerimize uymaktadır. Yine, 
işaret ettikleri gibi, bu nedenledir ki, Türkiye, karşı 
karşıya bulunduğu döviz darboğazı içerisinde sanayi 
üretimini sürdürmekte güçlükle karşılaşırken, tarımı
nın gübre ihtiyacını da karşılamakta büyük güçlüğe 
maruz kalmış bulunuyor. 

Yalnız, yine bunun nedenleri üzerinde dururken, 
sanıyorum-ki, konuyu sadece bugünün bir konusu 
olarak ve sorunu olarak kabul etmek haksızlık olur, 
insafsızlık olur. Çünkü, güneydeki büyük gübre fab
rikasının, Türkiye'nin o tur gübredeki tüm ihtiyacını 
karşılayabilecek kapasitedeki bir büyük tesisin, ikti
dara geldiğimiz zaman 60 günden beri faaliyetini dur
durmuş olduğunu görmüştük. Hemen eklemek iste
rim, Hükümetimiz» ilkbahar gübresinin - ki, ihtiyaç 
1 milyon ton olarak karşımızda idi - karşılanması için 
yaptığı çalışmaları sonuçlandırmış bulunuyor. Öyle 
sanıyoruz ki, muhtaç olduğu gübreyi daha fazla ge
cikmeye mahal kalmadan çiftçimizin hizmetine sun
muş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Grupumuz adına konuşan 
Sayın Uysal, muhalefet grupu sözcülerinin, Hüküme
tin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili eleştirilerini cevap
landırdıktan başka, Bütçemiz konusunda da yaptığı 
açıklamalarla, bize büyük ölçüde destek olmuş bulu
nuyor. 

Sayın Uysal'ın, üzerinde büyük duyarlık gösterdiği 
yeni düzenlemeler konusundaki çalışmalarımızın, son 
aşamasına gelmiş olduğunu biz kez daha Yüce Heye
tinize arz etmek isterim. 

Para - kredi politikasıyla ilgili çalışmalarımız ta
mamlanmıştır ve Önümüzdeki günlerde yürürlüğe ko
nulacaktır. 

Yeni dış ticaret rejimi de bir süre önce yürürlüğe 
konulmuş bulunmaktadır. 

Döviz gelirlerimizi artırmak ve elimizdeki olanak
ları daha iyi değerlendirmek üzere bir süredir yapı
lan çalışmalar sonunda hazırlanan önlemler de bundan 
iki üç gün önce yürürlüğe konulmuş bulunuyor. Bu 
önlemlerimizi, ek olarak arz etmek isterim ki, Sayın 
Asiltürk yeterli bulmadı ve «Bunlar, meselenin içine 
girmemiş olmanın görüntüleridir» dedi. 

Oysa biz, meselenin tam İçinde olduğumuz ve en 
gerçekçi bir şekilde bunları çözümleme noktasına git
mek üzere bulunduğumuz kanısındayız. Saym Asil
türk'ün burada işaret ettikleri gibi, dış seyahatler Tür
kiye'ye 30 - 40 milyon dolarlık bir döviz çıkışına mal 
olmamaktadır. Elimizdeki bilgiler, Türkiye'nin geç
mişte turizm alanında sağlamış olduğu döviz gelirleri, 
bu alandaki giderlerinden daha çok iken, son yıllarda 
durumun tamamen tersine döndüğünü ve 1977 yılında 
bu çeşit döviz harcamalarının 170 milyon dolar gibi, 
Türkiye'nin ölçülerine göre çok yüksek sayılacak bir 
rakama ulaştığını göstermektedir. Bu nedenledir ki, 
biz, bu alanda yapılan düzenlemelerle, hem daha ta
sarruflu bir yönetimi gerçekleştirmek, hem de bu şe
kilde çıkanların, çok kez, yasal olmayan yollardan 
yaptıkları zararlı etkileri önlemek için bu düzenleme
leri yapmak yoluna gitmiş bulunuyoruz. 

Sayın Uysal'ın önemle üzerinde durduğu vergi dü
zenlemesiyle ilgili çalışmalarımız da son aşamasında
dır ve geride bıraktığımız yıllarda, özellikle enflasyon 
nedeniyle geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiş bulunan 
ve bu yüzden kamu harcamalarının sağlıklı kaynak
lardan karşılanması için gerekli geliri- sağlayamadığı 
gibi, birçok yönüyle vergi adaletine de ters düşmüş 
bulunan vergi kanunlarımızı, bugünün gerek ve ger
çeklerine göre yeniden düzenlemeyi öngören kanun 
değişikliklerini çok kısa bir zamanda Yüce Meclise 
sunmuş olacağız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, kişisel konuş
malar arasında Sayın Bayraktar'ın üzerinde durduğu 
noktaya arz etmiştim. Sayın Eroğlu, sanayileşme
mizle ilgili bazı sorunlara değindi. 

Bu konuda kendisine, biz de aynı görüşü paylaşı
yoruz diye düşüncemi ifade etmekle yetinmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu suretle Büt
çenin tümü üzerinde yapılan eleştiriler hakkındaki gö
rüşlerimizi Yüce Heyetinize sunmuş bulunuyorum. Bu 
vesileyle, izin verirseniz bir noktayı yüce takdirlerinize 
arz etmek isterim. 

Bütçe Komisyonunda yapılan müzakerelerde biz, 
1978 mali ydı Bütçesinin, Hükümetle muhalefet ara
sında, muhalefeti oluşturan partiler arasında olumlu 
bir diyalogun başlamasına yardımcı olacağını.görmüş
tük. Kanımca, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu 
koşullar böyle bir diyalogu gerektirmektedir ve bunda, 
toplumumuzun, özlemini çektiği huzurun gerçekleştiril
mesi yanında, askıda kalmış olan birçok sorunlarımı
zın çözümlenmesi bakımından da büyük yarar vardır. 
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Ben, 1978 mali yılı Bütçesinin Yüce Meclisteki konu
şulması ve tartışılması sırasında da Bütçe Komisyo
nunda başlatılan bu diyalogun sürdürüleceğini umu
yorum ve bu umut içinde Yüce Heyetinize derin say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sorular vardır; ayrıca, Sayın Bakan

dan soru sormak isteyen sayın milletvekillerini not 
edeceğim. 

Yazılı gelen soruların dışında, sözlü soru sormak 
için yazılı talepte bulunan arkadaşlarım var; onlarında 
dışında soru sormak isteyen arkadaşım var mı?.. 

Sayın Ahmet Sayın, Sayın Mustafa Kemal Aykurt, 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu, Sayın Hasan Ekinci, Sayın 
Turan Kocal. 

Başka, soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sormak üzere isim yazdırma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, önce, yazılı soru soranlann sorularını 

okutuyorum. İstediklerinize yazılı olarak cevap vere
bilirsiniz; sizi alakadar etmeyenlere de cevap vermeye
bilirsiniz. 

Sayın Ahmet Buldanlı'nın sormuş olduğu sualler : 
«1. Karamanlis ile yapılacağı bildirilen zirve top

lantısının gayesi nedir? 
2. Yunan gazeteleri ve Yunan Televizyonu bunun 

bir kahve içme toplantısı olduğunu yayınlıyor. Buna 
rağmen bu toplantıya gidecek misiniz? 

3. Kıbrıs işini Kıbrıs cemaati mi halledecektir? 
4. Amerika'nın iktisadi ve askeri amborgosunu 

kaldırması Kıbrıs'ta toprak fedakârlığına mı bağlanı
yor; yani Kıbrıs'ta toprak terk edecek miyiz? 

5. Asayişin süratle kaybolduğu ölümler, soygun
lar ve yaralamaların feci şekilde arttığı bir devirde, 
yalnızca miliyetçilerin üzerine hukuk kurallarını bir 
tarafa iterek, ezercesine giden İçişleri Bakanının bu 
tek taraflı tutumunu siz de tasvip ediyor musunuz? 

6. Polisin halen polis kuruluşu (Pol - Der) ve 
devlet polisi olarak ikiye ayrıldığı, bunlardan 
(Pol - Der) polisinin sola hizmet ettiği iddia ediliyor; 
bu doğru mudur?» 

BAŞKAN — Sorular bunlar efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZlNOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, sorunun birinci kısmım, sa
nıyorum ki, Sayın Başbakan çeşitli vesilelerle açıklı
ğa kavuşturmuş bulunuyor. 

Öteki bölümleri de, ilgili bakanlıkların bütçesi sıra
sında cevaplandırılacaktır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bahri Dağdaş soru sormak istediğini bildiri

yor; buyurun Sayın Dağdaş., 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, Kar

ma Bütçe Komisyonu ve Başkanı, Anadolu Ajansı için, 
1975, 1976, 1977 yıllarında bütçelere, adı geçen Ajans 
için ödenek konduğunu, bu ödeneklerin Yüce Meclis
lerden geçirilerek harcandığını ifade ettiler. Bu öde
neklerin hiç birisinin kanuna istinat etmediğini ifade 
ettiler. 

Soruyorum, adı geçen yıllarda, ödeneklerin, har
camaların Bütçe Kanununa ve yürürlükteki kanunlara 
uygun olup olmadığı hususlan Sayıştayca takip edil
mekte olduğu bilinen bir gerçek olduğuna göre, geç
miş yıllarda bu ödeneklerin durdurulması veya yasa
lara dayanmadığına dair bir Sayıştay görüşü var mı
dır; olup olmadığım bilmek istiyorum. 

Soru : Böyle mesnetsiz bir harcama yaptıklarına 
dair bir Sayıştay görüşü varsa, ona rağmen de harca
malar yapılmışsa, sorumlular hakkında bundan dolayı 
bir soruşturma düşünüyor musunuz? 

Soru : 1974 yılı Bütçesinde, Türk Haberler Ajan
sına, Bütçe Kanununda 4,5 milyon lira tahsisat ayrıl
dığı iddia edilmektedir. Bu tahsisatın da adı geçen 
ajansa ödendiği ileri sürülmektedir. Böyle bir ödenek 
konulduğu ve ödendiği doğru mudur? Hangi kanuna 
istinaden bu ödeneğin yapıldığım öğrenmek istiyorum. 

Soru : Anayasanın 121 nci maddesinde aynen, 
«Devlet tarafından kurulan veya Devletten mali yar
dım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır» den
mektedir. 

Bu Anayasa hükmü muvacehesinde, Devletten 
yardım alan ajanslar arasında Anadolu Ajansı var 
mıdır? 

Soru ; 57 No. lu Kanunla, 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununun 33 ncü maddesi mu
vacehesinde 1978 yılı... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Madem ki, okuyor
sun, Divana verin, Divan kâtibi okusun, biz de iyi 
anlayalım. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen sükû
neti muhafaza edelim; aksi takdirde, ne sual soran 
arkadaşımız sualini sokabilir, ne de Sayın Bakan din
leyebilir. Lütfen sakin olalım. 

ORHAN BlRGİT (istanbul) — Zaten yazılı, 
okuyorsun; Divana verin, Divan üyesi arkadaşımız 
okusun, daha iyi anlaşılır. 

MÂLİK YILMAN (Hatay) — Cevap vermek 
için, nasıl olsa, zabıtların tercüme edilmesi gerekecek. 
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Sorusunu Divana versin, daha iyi olur Sayın Baş- I 
kan. (CHP sıralarından gürültüler) I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen sükûneti muha
faza edelim. Aynı şey sonra sizlerin de başına gele
bilir. Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sorusunu Başkanlığa 
versin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — 1978 yılı Bütçe Ka
nununa konulan Anadolu Ajansına ait tahsisatın, 
madde-i mahsusundan çıkartılarak, Turizm ve Tanıt- I 
ma Bakanlığına aktarılmasının, Anayasanın 121 nci 
maddesi ve adı geçen kanunlar muvacehesinde müm
kün olmayacağı görüşündeyim. I 

Bu görüşe iştirak ediyor musunuz? i 
Teşekkür ederim. I 
Sorularım bunlardır efendim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Sayın Dağdaş'ın sorusu, hayli ayrıntılı bir I 
soru; yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Yalnız, şunu arz etmek isterim ki, ilk kez 1975 I 
yılında Bütçeye Anadolu Ajansının adı zikredilmek I 
suretiyle ödenek konmuştur; fakat ondan sonraki iş- I 
lemîeri dolayısıyla, maliye müfettişleri ve öteki mü- { 
fettişler tarafından Ajansta çeşitli incelemeler yapıl- I 
mış ve raporlar hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu çerçeve içinde sorularına ayrıca yazılı olarak I 
cevap arz edeceğim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka bir soruya geliyoruz. I 
Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker'in I 

soruları : 
«1. Siz Hükümet olduktan sonra Türk Halk I 

Kurtuluş Ordusu, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Or
dusu (TİKKO). 

Gibi illegal örgütler silahları bıraktı mı? Bırak- I 
tıysa amaçlannı gerçekleştirebilmek için ne gibi * bir I 
umut ışığı parladı? 

2. Hükümetiniz göreve başladıktan sonra, Le-
ninci Lenincilikten, Maocu Maoculuktan, bölücü bö- I 
lücülükten vazgeçti mi?» I 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Cepheci cephe
cilikten... I 

«3. Komünizmi ülke için bir tehlike saymıyor 
musunuz? I 

4. Türkiye'de bir komünist partisinin kurul- I 
masına taraftar mısınız? I 

5. Taraftar iseniz böyle bir kuruluşa Anayasamız 
imkân vermekte midir? j 
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6. Devalüasyon yapmayı düşünüyor musunuz? 
7. IMF'in isteklerine boyun eğecek misiniz? 
8. İşgalden kurtarıyorum, düşman kuvvetlerini 

kovuyorum dîye, Türk' işçisini, Türk memurunu ve 
Türk teknisyenini işinden eden zihniyete sizce ne de
nir?» 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, cevaplarınız... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De

vamla) — Sayın Başkan, Sayın Toker'in sorularının 
bir bölümünü bugün yaptığım konuşmada cevaplamış 
bulunuyorum. Öteki... 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Hangi bölümde ce
vap verdiniz? Kıyamet koptu, yazılı cevap verece
ğim diye. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istediğinize yazılı, iste
diğinize sözlü cevap verebilirsiniz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, onu arz etmek istiyorum. 

Sayın Toker, sorularının bir bölümünde, Türkiye 
IMF ilişkileri üzerinde duruyor. 

Arkadaşlarımın biraz önce burada gözledikleri 
gibi, bu konuda ayrıntılı açıklamada bulundum ve 
böylece, sorularının bu bölümü cevaplandırılmış bu
lunuyor. 

Öteki bölümü hakkında ayrıca yazılı cevap arz 
edecektir. 

BAŞKAN — Başka bir soruya beliyoruz. 
Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Başoğlu'mın 

soruları : 
«1. Size göre lokavt Anayasal bir hak mıdır? 

Kaldırılmasını düşünmekte misiniz? 
2. İşçi asgari ücretleri yeterli midir? Yeterli 

görülmüyor ve artırılması düşünülüyor ise, ilgili ko
misyon ne zaman toplantıya çağırılacaktır? 

3. Kıdem müessesesinin korunması için eski ve 
yeni asgari ücret arasındaki farkın diğer işçilere de 
verilmesi görüşüne katılıyor musunuz? 

4. İşçilerin haftalık çalışma süresinin 48 saatten 
40 saate indirilmesi ve memurlar gibi iki gün hafta 
tatili yapmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? 

5. İşçilerin yönetime daha etkili biçimde katıl
ması hakkında ne gibi çalışma yapılmaktadır? 

6.1 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının değiştirilmesi 
bakımından Hükümet ne düşünmektedir? 

7. İşçi ve memur çocuklarına öğrenim yardımı 
yapılması bakımından ne düşünülmektedir? 
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8. Çalışan işçi ve memur kadınlarımızın çocuk
ları için emzirme odası ve kreş açılması bakımından 
ne düşünmektesiniz? 

9. Halen ülkemizde ne kadar kimsesiz ve bakıma 
muhtaç çocuk vardır; bu çocukların himayesi için 
ne düşünülmektedir? 

10. Memurlara yılda iki maaş ikramiye veril
mesi için Hükümetçe alınan tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu'nun sualleri bundan 
ibaret. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Başoğlu'nun soruları, 
ilgili bakan arkadaşım tarafından incelendikten son
ra, yazılı olarak kendilerine sunulacaktır. Takdir 
buyurulacağı üzere, bu sorular ayrıltıh ve aynı za
manda bir bakıma teknik yönleri olan sorulardır. 
Her hâlde Hükümet adına konuşan Maliye Bakanının 
bütün bu soruların her yönüne ayrıltıh bir biçimde 
cevap vermesi beklenemez. O nedenle, yazılı olarak 
cevap arz edilecektir. 

BAŞKAN — Başka bir soru : 
Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu'nun sual

leri : 
«Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne 1978 mali 

yılı Bütçe kanunu tasarısı ile 35 milyon lira ödenek 
öngörüldüğü halde, bu işlem Anayasaya ve yasalara 
aykırı olduğu gerekçesiyle Bütçe Karma Komisyo
nunca tasarıdan çıkartılmış; bu tür ajanslardan haber 
satın almak amacıyla Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına önemli bir ödenek ayrılmıştır. 

Bu durum, Bütçe kanun tasarısının Yüce Mec
listeki görüşmeleri sırasında bazı sayın muhalefet 
sözcülerince, bu Ajansa mali baskı niteliğinde yorum
lanmıştır. Oysa, Anadolu Ajansının yönetiminin yıl
lardan beri savurganlık içinde olduğu ve bu neden
le Sayın DemireFin Başbakanlığı sırasında, 29e3.1976 
tarihinde Maliye Bakanlığının talimatı ile, Maliye 
müfettişlerince teftiş edildiği ve 2 . 8 . 1977 günlü bir 
rapor hazırlandığı bildirilmektedir. 

Böyle bir rapor var mıdır? 
İçerliği nedir? 

Raporda Sayın Cihat Bilgehan'ın da oluru var 
mıdır? 

Bu konuda bugünkü Hükümetin Maliye Bakam 
olarak siz ne düşünüyorsunuz?» 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Metinleri, soru
ları okuyan arkadaşın boyuyla, mikrofon arasındaki 
mesafe dengeli olmadığı için duyamıyoruz. 
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BAŞKAN — Eğer müsaade ederseniz, oturarak 
okusun; Genel Kurul kabul ederse, sayın arkadaşı
mız yerinden, oturarak okusun: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sualler bu kadar Sayın Bakan; buyurunuz. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De

vamla) — Sayın Başkan, Bütçeye Anadolu Ajansı
nın adı zikredilmek yerine, Hükümetin bu alandaki 
haber alma ihtiyacını ve hizmetini karşılamak üzere, 
isim açıklamadan bir ödenek konulmuş olmasını büt
çe uygulamalarına daha uygun buluyorum. 

İkincisi : Anadolu Ajansı hakkında, Maliye mü
fettişleri ve öteki bakanlıkların denetim elemanları 
tarafından incelemeler yapılmıştır. Maliye müfettiş
lerinin yaptığı incelemelerde, bu Ajansın yönetimi ile 
ilgili ciddi sorunlar üzerinde durulmuş ve son aşa
masında konu mahkemeye intikal etirilmiş bulun
maktadır. Bu noktada arz edebileceğim cevap bun
dan ibarettir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Recep 
Özel'in suallerini okutuyorum : 

«1. Bugün Türk köylüsü ve çiftçisi gübre sıkın
tısı çekmektedir. 

Ekim mevsimi geçmeden yeterince gübre temin 
edilecek midir? 

2. 1974 dönemindeki gibi, gübre fiyatlarını ar
tırmak suretiyle, Türk köylüsünün cebinden milyar
larca parayı çekmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde geçmiş yıllar
da toplu iş sözleşmeleriyle tanınan haklar yeterli mi
dir? Bu hakların partizanca verildiği görüşünde mi
siniz?» 

BAŞKAN — Sualler bu kadardır, buyurun Sayın 
Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (De
vamla) — Sayın Başkan, bugünkü konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, Hükümet olarak, işbaşına geldiği
miz zaman karşı karşıya bulunduğumuz ciddi sorun
lardan biri de, köylümüzün ilkbahar gübresinin za
manında karşılanması idi. Ülkemizin döviz olanak* 
larının çok kısıtlı olması nedeniyle bu alanda bazı 
güçlükler ortaya çıkmışsa da, şimdi bu güçlüklerin 
yenilenmiş olduğunu ve ilkbahar gübresi olarak tüm 
ihtiyacın karşılanmasının teminat altına alınmış ol
duğunu söyleyebilirim. 

Parça parça ithal edilmekte olan ilkbahar güb
resi, yakında, önümüzdeki günlerde Türk köylüsünün 
hizmetine ulaştırılmış olacaktır. 

Toplu sözleşmelerle ilgili olarak da şunu arz et
mek isterim : 
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1977 yılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çoğun- I 
hıkla bir toplu sözleşme yılıydı. Biz, bu toplu söz
leşmelerin sonuçlarını değerlendirmek ye yapılan an- I 
taşmaları uygulamak durumunda kaldık. Burada 
arz etmek istediğim şudur ki, toplu sözleşmelerde I 
kabul edilen farkların ödenmemesi, yer yer Kamu Ik- j 
tisadi Teşebbüsleri içinde huzursuzluklara yol açmış 
bulunuyordu. Bugün, bunları da büyük ölçüde ge- I 
ride bıraktığımızı söyleyebilecek durumdayım. I 

Cevaplarım bundan ibarettir; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Bir diğer soruyu okutuyorum efendim. 
Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın sual

leri .: 
«1. Miliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti, Sayın I 
Ecevit Hükümetine görevi devrettiği gün ambarları- I 
mızda mevcut olan buğday, pamuk, tütün, fındık, 
şeker, çimento miktarı ne kadardır? 

2. Söz konusu mallar için Türk çiftçisine ve I 
Türk işçisine kaç milyar TL. sı ödenmiştir? 

3. Yakarıda isimleri arz edilmiş olan malların I 
bugünkü dünya piyasalarına göre getireceği döviz 
miktarı kaç milyar dolardır? I 

4. thraç edilebilecek ve ambarlarımızda mevcut 
olan başka cins mal ve eşya var mıdır; varsa nelerdir? I 

5. Bu malların dünya piyasalarına göre sağlaya
cağı döviz miktarı kaç milyon dolardır? I 

6„ İhraca hazır ve ambarlarımızda stoklanmış 
mal ve eşyanın 1 600 000 000 dolar olduğu tarafınız
dan iddia edilmektedir. I 

Bu doğru mudur; doğru değilse gerçek rakam 
ne kadardır? I 

7. Dünya devletlerinden borcu olmayan devlet I 
sayısının parmakla sayılacak kadar az olduğu ifade I 
edilmiştir. I 

Kaç devletin borcu vardır? Türkiye'nin borçlu 
devletler arasındaki sırası kaçtır? I 

8. Özel sektör için Sayın Ecevit ve yandaştan, 
meydanlarda, vurguncu ve aracı diye söz etmişlerdir; 

a) Özel sektörü devletleştirmeyi düşünyor mu
sunuz? I 

b) Vurguncu diye tanımlanan özel sektör deyimi I 
içine Koç, Eczacıbaşı, Sabancı ve buna benzer diğer 
büyük holdingler girmekte midir? 

9. Bugüne kadar kaç köye yol, su, elektrik, okul 
götürülmüştür?. 

Halen bu hizmetlerden mahrum kaç köy vardır? 
Eksikler konusunda ve kısa zamanda yapılması 

hususunda Hükümet olarak ne düşünmektesiniz? [ 
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10. Birtakım solcu dernek ve kuruluşların, imam 
hatip okulları ve Kur'an kurslan üzerinde açtıkla
rı menfi yöndeki kesif kampanyayı, bu derneklere 
ve kuruluşlara hoş görünmeyi devam ettirebilmek 
gayesiyle kurslar için bir tasarrufunuz olacak mıdır?» 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Bayraktar'ın soru
larından önemli bir bölümüne burada cevap arz ede
bileceğimi sanıyorum. 

Gerçekten, Sayın Bayraktar'ın ifade ettiği gibi, 
Türkiye, 1977 yılından 1978 yılına bazı stoklarla gir
miştir. Bunlar arasında önemli yer tutanlardan biri 
buğday stokudur. Fakat hemen arz etmek isterim 
ki, bu stok, geride bıraktığımız yılın iyi ürününden 
çok, daha önceki yılda da ihraç edilebilir buğday 
stokunun ihraç edilmesinden ileri gelmektedir ve bi
lindiği gibi, bunlardan büyük bir bölümü çok ilkel 
koşullar altında saklanmaktadır. 

Tütünde de büyük bir stok sözkonusudur; çün
kü, geçen yıl mubayaa ettiği tütünün, Tekel, ancak 
çok küçük bir bölümünü, o da taksitli olarak ihraç 
edebilmiştir. 

Şekerde bir stok sözkonusu değildir. Türkiye'nin 
ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde bir stok vardır. 

Çimento ve demirde de durum aynıydı ve hatta 
yer yer, bilindiği gibi, Türkiye'nin gereksinmesinin 
altında bulunuyordu bu malların stoku. 

Bunların toptan bir değerlendirmesini yapmak, 
sanıyorum ki, bazı varsayımlardan hareket etmek 
olur. Arkadaşımızın üzerinde durduğu rakamın da 
böyle bir varsayım sonucu olduğunu kabul ediyorum. 
Çünkü, bir malın depoda mevcut olması başka, dün
ya piyasalarında müşteri bulunarak satılıp, dövize 
çevrilmesi başka şeydir. Türkiye bugün, özellikle ge
çen yıl satınaldığı ve Tekelin depolarında bulunan 
büyük miktardaki tütünü dünya piyasasına süreme-
mek gibi çok ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Çok 
muhtemeldir ki, bu tütünler birkaç yıl sonra deni
ze dökülmek zorunda kalacaktır. (AP sıralarından, 
«Sizin zamanınızda» sesleri, gürültüler) 

Onların, kimin zamanında olduğunu sanıyorum 
ki, herkes biliyor; ben, konunun bu yönü üzerinde 
ayrıca durmakta yarar görmüyorum. 

Borçlanma konusuna gelince : Gerçekten, hemen 
hemen bütün ülkelerin borçları vardır; Türkiye, bu 
borçlanmalarda kullanılan ölçülere göre, yani ihracat 
ve gayri safi milli hâsıla ölçülerine göre, gayri safi 
milli hâsılada 14 ncü sırada yer almaktadır. Yani, 
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gayri safi milli hâsılasına bakınca, Türkiye, daha • 
büyük ölçüde borçlanabilecek durumda bir ülkedir. 
Buna karşılık, ihracat açısından bakıldığı zaman, 
Türkiye, öteki ülkeler arasında 67 nci sırada yer al
maktadır ve ihracat gelirlerindeki tıkanıklık nedeniy
le, üzerinde sarı ışık bulunan ülkelerden biri olarak 
kabul edilmektedir. I 

Arz ederim Sayın Başkan. 
Sorunun öteki kısımlarına ayrıca yazılı cevap arz | 

edeceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Diğer bir soruya geliyoruz. 
Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin sual- I 

Ieri : I 
«1. Hükümetiniz göreve başladığından bu yana | 

kaç siyasi cinayet işlenmiştir? Ölen ve yaralanan yurt
taşlarımızın kesin miktarı nedir? I 

2. Göreve başladığınızdan beri kaç banka so
yulmuştur? Bu soygunlarda ne kadar para alınmış
tır? 

3. Failleri bulunamayan cinayetler var mıdır? 
4. Kızılay'da güpe gündüz Maliye veznedarın- I 

dan silah zoru ile alınan 18 milyon liranın failleri bu
lunmuş mudur?» I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu sorunun tümünü, il
gili Bakan arkadaşımın cevaplandırması için kendisi
ne müracaat edeceğim; yani yazılı cevap vereceğim. I 
Yalnız, izin verirseniz, son kısmını, doğrudan doğru
ya Bakanlığımı ilgilendirdiği için cevaplamak iste- I 
rim. 

Gerçekten, Kızılay'da bir süre önce bir soygun I 
olayı olmuştur. Yalnız - ki, bu olay şu sırada hem 
idari yönüyle, hem de adli yönüyle kovuşturma ko
nusudur -gasp edilen para miktarı, soruda ifade edil- I 
d iği gibi - zaman zaman o sıralarda gazetelerde de I 
yayınlandığı gibi - 18 milyon lira değildir. Bu gasp 
edilen paranın bir miktarı, nakit, bir miktarı da çek
tir. Çek, isme yazılı olduğu için bir kayıp sözkonusu ı 
değildir. Para miktarı 620 bin liradır. Olay adli ma
kamlarca, ayrıca Bakanlık müfettişlerince kovuştu-
rulmaktadır. 

Arz ederim efendim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, sıra, yerinden soru sormak isteyen üyele

re gelmiştir. 1 
Sayın Ahmet Sayın, buyurunuz efendim. | 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ba

kanlıklarda yapılan tayinlerin Cumhuriyet Halk Par- I 
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tisince kurulmuş bir özel büro tarafından idare edil
diği ve ayrıca, kamu idaresinde çalışanlar hakkında 
referans verme görevini de bu örgütün yaptığı söy
lenmektedir. 

Kamu idaresini tahrip eden bu tatbikata devam 
edilecek midir? 

2, Hükümet programlarında ve beyanlarında 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine yeni bir düzenleme 
getirileceği ifade olunmuştur. Tatbikatta ise, kurulan 
işletmeler Bakanlığına rastgele, bakanlıklardan kopa-
rılabilen bir kaç yarım kuruluş bağlanabilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bağlı bulundukla
rı bakanları, bu teşebbüslerin kendilerinden alınma
sına razı edemediğimize göre, bu tatbikatınız Kamu 
İktisadi Teşebbüslerine daha çok zarar vermeyecek 
midir? 

3. Orta dereceli okulların tatilinin 6 Marta ka
dar uzatıldığım öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tasarruf, 
bir Osmanlı Maarif Nazırının «Şu mektepler olma
saydı, bu Bakanlığı idare etmek ne kadar iyi olurdu» 
ifadesinin bir icabı mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, bu Hükümet zamanında 
çeşitli bakanlıklarda ve öteki kuruluşlarda yapılan 
tayinleri programlayan ya da bunu yürüten bir kuru
luş yoktur. Bunu Yüce Meclisin önünde arz etmek 
isterim. Bu tayinler tümüyle, yürürlükteki yasalar 
çerçevesi içinde yapılmaktadır. 

Sayın arkadaşımızın, İşletmeler Bakanlığı konu
sundaki sorusuna gelince : Biz gerçekten Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin daha etkili ve verimli bir bi
çimde yürütülmesini, daha koordineli bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürmesini gerekli görüyoruz ve bu 
anlayış içlikledir ki, İşletmeler Bakanlığı kurulmuş
tur. Yalnız, bu Bakanlığın kuruluşu, Hükümet prog
ramına göre tedrici bir kuruluş şeklinde olacaktır. 

Biz, bu Bakanlık, işleri tümüyle toplayıp, yürü
tür hale geldiği zaman, bugün Kamu İktisadi Teşeb
büsleri alanında görülen kaynak israfının ve yönetim
den doğan büyük sakıncaların giderilmiş olacağı ka
nısındayız. 

Sayın hatibin, orta dereceli okulların tatiliyle il
gili sorusunu, izin verirlerse, Sayın Milli Eğitim Ba
kam arkadaşımın yazılı olarak cevaplandırmasını 
kendisine duyuracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurunuz. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkanım, böylesine önemli bir bütçe müzakere
sinde Sayın Bakan her nedense sorulan suallere ce
vap vermemekte veya kaçınmaktadır. 

Ben sualimi kısalttım; belki benim sualime cevap 
verir düşüncesiyle kısalttım; bir tek sorum var Sayın 
Bakandan : 

Sayın Bakan, maaş katsayısını 14 olarak kabul et
tiniz. Bu ilaveyle küçük memurların eline ancak 150 
ila 180 lira gibi sembolik bir para geçecektir ki, bu
günkü hayat pahalılığında 7 kilogram portakal ücre
tine tekabül eder. 

İddia ettiğiniz hayat pahalılığı karşısında ezilen 
600 bin küçük memurun katsayısını 16'ya çıkart
mak suretiyle sıkıntılarını hafifletmeyi düşünmüyor 
musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın arkadaşımızın so
rusuna cevap vermeden önce, izin verirseniz bir nok
tayı açıklamak istiyorum. Ben, tabiatım gereği ola
rak, kendimi, cevaplayabileceğim soruyu cevaplamak 
zorunda görürüm. Bir Hükümet temsilcisinin de geç
mişteki örnekleri de ortadadır. Burada her soruyu 
anında cevaplamasını beklemek, sanıyorum ki, biraz 
insafsızlık olur. 

Sayın arkadaşımızın katsayı ile ilgili sorusunu 
şöyle cevaplamak isterim: Gerçekten, bugün Devlet 
Personel Kanununda öngörülen gösterge o hale gel
miştir ki, memurların, hayat pahalılığı nedeniyle kar
şı karşıya bulunduğu sorunu, bu gösterge çerçevesi 
içinde çözümlemek fevkalade güçtür ve katsayı ar
tırması bu alandaki dengesizliği büyük ölçüde artı
rabilecek niteliktedir. Çünkü, asgari ücret uygulaması 
nedeniyle, bugün 11 nci dereceye kadar olan tüm 
memurlar gösterge dışında kalmışlardır; yani, bunlar 
göstergeye göre aylık almamaktadırlar, asgari ücret 
çerçevesinde aylık almaktadırlar. Katsayının 12'den 
14'e çıkarılması, aşağı kademelerdeki memurların 
- ki bunların sayısı 325 bini bulmaktadır - büyük bir 
bölümüne hemen hemen hiç bir ek ödeme getirme
miştir. Bunlar Ocak ayındaki düzenlemeye göre, as
gari ücret seviyesinde asgari ücret düzeyinde, bir ön
ceki yıla göre daha fazla ödeme hakkını kazanmış 
bulunuyorlar. 

Katsayının 12'den 14'e çıkarılması bütçemize 10 
milyar liralık bir ek ödeme külfeti getirmiştir. 16'ya 
çıkarıldığı takdirde, bu bir o kadar daha artmış ola-
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ı çaktı. Bu bir yana, aynı zamanda tekrar aynı noktayı 
I arz etmek isterim: Memurlar arasındaki dengesizlik 

bu yüzden çok daha büyüyecek ve üst kademedeki 
I memurlar bugün alınanın çok daha üstünde bir ay-
I lık alırken, aşağıdakilerin durumunda çok az deği

şiklik olacak ve dengesizlik böylece daha da bozul
muş olacaktır. Bu nedenledir ki, biz Bütçe Komisyo-

I nunda da açıkladığım gibi, Devlet Personel Kanunun-
I da öngörülen çözümü, bugünün koşulları içinde - ya-
I kaçak zammı ödemesini de göz önünde tutarak - ye

niden düzenlemek zorunluğunu duymuş bulunuyo-
I ruz. Bununla ilgili tasarıyı yakında Yüce Meclise 
I sunmuş olacağız. 
I Arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Sayın Adem Ali Sarıoğlu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
I Başkan, benim 3 sorum olacak : 
I 1. Sayın Bakan, sanayi sektöründen bir kalem-
I de 12,5 milyar liralık bir yatırım harcaması kısıtla-
I masına gidiyorsunuz; işsizliği ne miktar artıracaktır? 

Bu bir. 
I 2. Önümüzdeki yıllarda üretim düşmesinden do-
I layı milli döviz kaybı ne oranlara ulaşacaktır? 
I 3. Geçen yıl tütün üreticisine baş fiyat olarak 
I 80 lira ödemeyi parti temsilcileriniz her yerde söyle-
I mislerdir. Değişen dolar kuru, para değeri ve hayat 
I pahalılığı karşısında ve bundan sonra da devam ede-
I cek bu şartlar karşısında, tütün üreticisine vermiş ol-
I duğunuz 57 lira başfiyat ile üreticiyi ezdiğinizi hisse

diyor musunuz? 
I Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, birinci soru ile ilgili ce
vabımı arz ediyorum: Bugün de tekrar açıkladığım 
gibi, Sanayi Bakanlığı bütçesinden 12,5 milyar lira bir 

I kalemde çizilmiş ve kesilmiş değildir. Bütçe disip
lini açısından, Sanayi Bakanlığı bütçesinde öngörü
len bu ödenek, yatırımların hızlandırılması ve geri 
kalmış yörelerdeki yatırımların teşviki amacını taşı
yordu ve bu adla hazırlanmış fonlarda yer alıyordu. 
Bunlar, Maliye Bakanlığı bütçesinde aynı adla yer 
alan ödeneklerle birleştirilmiştir. 

Başka bir deyişle, Sanayi Bakanlığının bütçesin
den Maliye Bakanlığı bütçesine bir aktarma sözko-
mısudur; bir ödenek kesintisi ya da kısılması sözko-

I nusu değildir. 
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RH yüzden, Türkiye'de işsizliğin devamlı arttığı 
üKflmekfe «beraber, brom böyle bir oiaya bağlamak 
doğru olmayacaktır. 

Sınai üretim alanında, yîne dünkü konuşmamda 
da belirttiğim gibi, gerekli ara nıaHannüı döviz dar-
trağazı nedeniyle zamanında sağlanamaması yüzün
den bir üretim düşüklüğü Türkiye'de bir süreden be
ri gözlenmektedir. Bu geçen ymn ortalarından itiba
ren baflayan ve giderek yaygınlaşan bir olaydır. 

Biz döviz darboğazını aktığımız ölçüde, kurulmuş 
«insi iesk&erin ihtiyaçlarım karşılamak ve böylece 
üretimdeki gerilemeyi önlemek kararındayız. Çalış-
malanmız bu doğrultuda olacaktır. Döviz harcama-
tarı aJanındaM tasarrufu öngören tedbirlerimizin 
amaçlartndan biri bodur. Bunun yanında, döviz ge
lirlerimizi artıracak yöndeki çalışmalarımız da var
dır. 

Tütün baş fiyatına gelince, ben kişi olarak ve 
Maliye Bakanı olarak, geçen yıl... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Bakan, Hükümet adına konuşuyorsunuz, onun adına 
da cevap vereceksiniz. 

MALİYE BAKANİ ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devanla) — Efendim, ikisini de arz ediyorum; ay
nı zamanda kişi olarak ve Maliye Bakam olarak 
diyorum ve tekrar arz ediyorum. 

Geçen yd partimizin mensupları tarafından 80 
lira baş fiyat istendiği hakkında bilgi sahibi değilim. 
Sorunuza cevap olarak arz edeceğim şudur : 

Bir yd önceki başfiyat 43 liradan 50 liraya çıka
rılmıştır. Bu yıl da, gerek ekonomimizin kendi ko
şulları, gerekse dünya koşulları göz önünde tutula
rak, baş fiyat 50 liradan 57 liraya çıkarılmıştır, ve 
ürünün iki yıl içinde satılması ve özellikle ortalama 
fiyatın üretici tarafından tutulması, bu fiyat düzen
lemesinin yerinde olduğunu göstermektedir. 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, sorduğum soruya cevap verilmedi, tekrar 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan öyle takdir 
ed|yor. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Benim I 
«ordogum sora değil Saym Başkan. j 

Say» Bakan, besim sorduğum soru değil. 
MALÎYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 

{Devasada) — Sayın Başkan, ben sorulan soruya ce-
w p verdim kanısındayım; arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turan Kocal, buyurun. j 

— 97 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sorduğum soruya geri ahyorum. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
besim sormak istediğim beş adet sorum var : 

1. Tütüne verilen fiyatın köylüyü perişan etme
sine rağmen, Sayın Bakan, biraz evvel söylediği, 
«Kalkınma köyden başlayacaktır» sözünü nasıl izah 
edecekler? 

2. İktisadi istikrar stratejisinin nasıl olacağına 
dair Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün sormuş 
olduğu soruya cevap vermemişlerdir; fakat şimdi 
tekrar soruyorum: Görüşleri nelerdir? 

3. Halk evlerine bir ödenek ayırmadığını ifade 
ettiler. Fakat bütçeye, Maliye Bakanlığına ayrılan 
26 milyon liralık bir ödenekle, Maliye Bakanlığı 
bunları istediği yere verecek anlamında görülebilir. 

Acaba bu 26 milyon İka içerisinde, Maliye Bakan
lığı, Hale evlerine bir pasa ödeyecekler mi? 

4. Deniz Yollan Genel Müdürlüğüne yeni asfa-
nan şahıs, bakanlardan kimin bacanağıdır? 

5. Hukukun üstünlüğü ilkelerine aykın olarak, 
yetkili mercilerin müsaadesi alınmadan, konut doku
nulmazlığını çiğneyerek aramalar yapılmaktadır. 
Bunları uygun görüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Kocal. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın miBetvekiKnin tü
tün konusundaki sorusunu biraz önce sorulan soru 
vesilesi üe cevaplamış oldum kanısındayım; fakat, 
bir kere daha arz etmek istiyorum: Bu sene tütün 
başfiyat], bir taraftan ekonomimizin kendi koşulları 
ve üretimin durumu, öte yandan dünya koşullan, ya
ni dünya piyasalarmdaki fiyat göz önünde tutularak 
57 lira olarak saptanmıştır ve ortalama fiyatın 50 
lira dolayında oluşması nedeniyle, aldığımız bilgilere 
göre, üretim, yerinde ve olumlu bir şekilde değerlen
dirilmiştir. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, geçen yd alman fûtu
nun ihraç edilememesi, bugün bu alanda bizi çok 
ciddi bir soranla karşı karşıya getirmiş bulunmakta
dır ve Türkiye şimdi 300 bin tonu aşan tütün stoku
nu dünya pazarlarında, Şark tütünlerine «skisi ka
dar ilgi göstermeyen dünya pazarlarında uygun şart
larla piyasaya sürmek gibi çok güç bir görevle karşı 
karşıyadır. 

Halk evler] için 1978 bütçesinde bir ödenek ön
görülmemiştir, Sayın milletvekilinin de ifade ettiği 
gibi, geçen senelerde de okluğu üzere, bu yıl da 
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Maliye Bakanlığı bütçesine 25 milyon liralık bir 
yardım ödeneği konmuştur. Bu ödeneğin nasıl kul
lanılacağı, bütçe yasalaştıktan sonra tespit edilecek 
esaslara göre belirlenecektir. Şimdiden şu ya da bu 
kuruluşa bu ödenekten bir ödeme yapılıp yapılma
yacağı konusunda her hangi bir tutum açıklamak du
rumunda değilim. Bunu arz etmek isterim. 

Milliyetçi Hareket Partisinin, iktisadi istikrar ko
nusundaki eleştiri ve önerilerinin, tarafımdan bu kez 
cevaplandırılmadığı ifade buyuruldu. 

Onun üzerinde ayrıca duracağım. Gerekirse ya
zılı olarak da bu konudaki görüşümüzü arz etmek 
isterim. 

Deniz yollarına yapılan tayinin kiminle ilgisi ol
duğu hakkında hiç bir bilgi sahibi değilim. Yalnız 
şunu ifade etmek isterim ki, tayinlerde şunun, ya da 
bunun yakını olmak gibi bir husus, asla Hükümeti
mizde etkili bir unsur olarak göz önünde tutulma
maktadır. 

Hukukun üstünlüğüne inanan bir Hükümetiz ve 
bu nedenle eğer yasal olmayarak yapılmış aramalar 
varsa, bunların bildirilmesi halinde gerekli işlemin 
yapılacağını arkadaşımıza şimdiden arz edebilirim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

ETREM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, son 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın üyeler tarafından sorular so
rulmuş, Bakan tarafından cevaplandırılmıştır. 

Soru sorma işlemi bitti efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. (CHP sıralarından alkış

lar) 
Son söz milletvekilinin kuralına uyarak, bütçenin 

tümü üzerinde söz almış buhınajı Sayın Halil Kara-
ath, buyurunuz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Görüşme süreniz 20 dakikadır. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bütçe, bir Hükümetin temel politikasının strateji
sini ve icraatının hedeflerini tespit etmek bakımın
dan, en önemli bir belgedir. Hükümetlerin kalkınma 
modeli, bütçede ifadesini bulur. Bu sebepledir ki, 
kendi bütçesini hazırlama imkânına sahip olan bir 
Hükümetin, başkalarının hazırladığı bütçeyi, hele 
daha önce kötülediği, yetersiz gördüğü bir bütçeyi 
aynen kabul etmesi, ciddi siyasi bir heyetin te
şebbüs edeceği bir iş değildir. 

Önümüzdeki bu bütçe, ile, bu Hükümetin ilişki
sini tespit etmek ve böyle bir Hükümetin siyasi gö
rüşlerini teşhis etmek gerçekten zordur. Bu Hükü

met bu bütçeyi, kendi politikasını göz önünde tuta
rak mı hazırlamıştır? Bunu iddia etmek mümkün 
değildir. 

Bu Hükümet kendinden önceki Hükümetin ha
zırladığı bütçenin dayanağı olan planı Meclisten çe
kerek, programı reddederek bütçeyi dayanaksız bı
rakmakla, bütçenin hedeflerini saptırmakla, Dev
let hizmetlerinin görülmesi için, yatırımların ger
çekleşmesi için ayrılan ödeneklerin dengesini boz
makla, aslında bu bütçeyi dejenere etmiştir. Bu se
beple aslında bu bütçe, bu haliyle bundan önceki 
Hükümetin hazırladığı bir bütçe de değildir; yeni ve 
dengeli bir bütçe de değildir. 

Bütçe Karma Komisyonunda, Hükümetin arzu 
ve isteklerine uygun olarak yapılan değişiklikler ve 
5 milyar civarındaki ilavelerle amacından tamamen 
saptırılmıştır. 

Devlete en önemli hizmet gören Milli Emniyet ve 
Anadolu Ajansı gibi Devlet teşekküllerinin tahsisat
larının kesilmesi, buna mukabil Devlete karşı zararlı 
faaliyetlere girenlerin karargâhı haline gelmiş olan 
birtakım derneklere Devlet kasasından yardım yapıl
masının öngörülmesi, bu bütçeyi bu Yüce Meclisin 
huzuruna getirenlerin ne kadar gayri ciddi olduğu
nu ortaya koymaya kâfidir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Dün, sizden öncekilerin hazırladığı bütçeyi tü
müyle reddedeceksiniz, yeni bir bütçe hazırlamakta 
aciz göstererek ve o reddettiğiniz bütçeyi aynen Mec
lise takdim ederek, Komisyonda dengesiz ve tutar
sız birtakım değişiklikler yaparak, yeni bir marifet 
edasıyla ortaya çıkacaksınız. Bir taraftan, «Bir enkaz 
devraldık, Hazine tamtakır» diyecek; diğer taraftan, 
bu enkazı, bu tamtakır gösterdiğiniz Hazineyi, müf
lis gösterdiğiniz ekonomiyi ve onun imkânlarına gö
re sizden öncekilerin hazırladığı bütçeyi, kendiniz 
için bir ganimet bileceksiniz. 

1977*de 5,5 milyar dolarlık ithalât yapılmıştır. 
1 640 000 000 dolarlık ihraç ürünü devredilmiştir. 
Geçen seneye nazaran her sektörde mal üreten bir 
ekonomi devredilmiştir. % 5 gibi kalkınma hızı ger
çekleştirilmiştir. Bu mudur enkaz? Sayın Bakan, 
nedense hep kasa muameleleri üzerinde ısrarla duru
yor. Bu, kendi beceriksizliklerini örtmenin Ötesinde 
bir anlam taşımaz. 

Hükümet ağlama yeri değil, çâre yeridir. Hükü
met seyirci olma, gözetleme yeri de değildir. Hem 
neden dış borçların üzerinde bu kadar duruyorsu
nuz? 1 nci, 2 nci ve 3 ncü kalkınma planları da dış 
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borçlanmayı öngörmüyor mu? Eski DPT Müsteşarı ı 
olan Sayın Bakan bunu bilmez mi? 4 ncü Plan da 
dış borçlanmayı yine öngörecektir. Laf üretmeyi bı
rakın, hizmet üretmeye geçin. | 

Sayın Bakan, borçlanmayan ülke yoktur. Kal
kınan ülkeler arasında borçlanmayan ülke yoktur. 
Türkiye, 30 ülke arasında en çok borcu olan ülke 
değildir; 24 ncü sıradadır, İngiltere, İtalya gibi ileri 
ülkelerin bile döviz problemleri vardır. 

Aslında eksiğini, temsil ettiği milli iradeye ters 
düşen, halta davranışıyla siyasi kanaatlarına ters 
düşen kişilerle tamamlayarak, koltuk hesabı ve ikra
mıyla Hükümet olma hevesine kapılan bir anlayışın 
tutarlı ve ciddi olduğunu iddia etmek de mümkün 
değildir. 

Bütçesini getirişi, kuruluş tarzı, programındaki 
mesnetsiz ve hedefsiz vaatleriyle, hu Hükümetin bu I 
millete hizmet vermesi asla mümkün değildir. Bu 
Hükümeti kuranlar, daha önce de Hükümet kur
muşlar, vaatlerini ve hayallerini gerçekleştiremeye- I 
çeklerini anlayınca, durup dururken kaçıp gitmişler; 
beceriksizliklerine, ortaklarını mazeret olarak ileri 
sürmüşlerdir. 

Bütçeler ve programlar Hükümet politikalarının 
makes bulduğu belgeler olduğuna göre, kişiliğinizi I 
temsil etmeyen, inanmadığınız bir program ve büt
çeyle ne yapacaksınız? Bundan kuşku duymak elbet- S 
te hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün memleketimizde siya- I 
set kör döğüşü şeklinde yapılmakta olup, kör dü- I 
ğümü haline getirilmiş bulunmaktadır. Aslında mem
leketin kalkınması hakkında değişik fikirlere sahip 
olanların, siyaseti - aynı milletin evlatları olduğuna I 
göre - bir rekabet ve .yarışma halinde cereyan etmesi 
lazımdır. Fakat, uzun yıllar bu milleti, «ilerici - ge- I 
rici, solcu - sağcı, ezenler •> ezilenler, sömürenler - I 
sömürülenler» diye bölerek sokak avazesiyle siya- I 
set edenlerin, bugün siyaseti bir mücadele olmanın I 
da ötesinde bir kavga haline getirenlerin, memle
kete ve millete verdiği ziyanın haddi ve hesabı yok
tur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

Siyaset yapmak; hizmetle, yapıcı, milleti birleşti
rici, bütünleştirici fikirlerle mümkündür. Bunlarla I 
kendim millete anlatarak, milletten rey istemek ve 
iktidar olmak varken; milleti çeşitli sınıflara ve grup
lara bölerek ve bu sınıfları ve grupları birbirine ha
sım ilan ederek siyaset, yapmak, bu millete en büyük I 
bir kötülüktür. Siyaset yapmak uğrunda bu memle
kette etnik farklılıklar, mezhep ve bölge farklılıktan { 

i gibi, bugün artık beşeri münasebetlerde ayrıcalık 
fonksiyonu olmayan hususlar bile insanlarımız ara
sında bir husumet vesilesi olarak sokulmak isten-

I inekte ve bununla bile siyaset yapılmaya yeltenilmek-
tedir. Hiç bir zaman bütün esnaf ve ticaret erbabının 
tamamına «aracı, tefeci» diyemezsiniz; aracı, tefeci 
kimse onu söylemeye mecbursunuz; vurguncu, soy
guncu, kimse, kimi kim sömürüyorsa, kimi kim ezi
yorsa bu suçları delilleriyle izah etmeye ve bunların 
faillerini delilleriyle muayyen şahıs olarak tayin et
meye mecbursunuz. Suç da ceza da kanunla tayin 
edilir. Kanunların tayin ettiği suçlan slogan ve itham 
haline getirerek ve bunları siyasi kadroların ve kitle
lerin tamamına mal ederek siyaset yapmak, işte bir 
mîlletin fertleri arasında husumet, nifak ve fesat to
humlan ekerek anarşiyi meydana getirmenin yolu 

I budur. Bu belki, emperyalist bir devletin diğer bir 
devleti ele geçirmek için takip ettiği bir yol olabilir; 
fakat bir memlekette siyaset yapan ve onun idaresi-

I ne talip olan meşru ve legal bir siyasi kadronun yolu 
I olamaz. Barika-i hakikat, müsademe-i insan netice

sinde değil, müsademe-i efkâr neticesinde husule ge
lir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

I Millete hizmet, iyi niyet ve iyi düş/incelerle mem
leket meselelerine doğru ve isabetli teşhis koymak-

I la, bu meselelere en makul yaklaşımlarda bulunmak
la, samimi ve gerçekçi olmak ve eser vermekle müm
kündür. 

Mitinglerde, «kurtuluşa kadar savaş» sloganla-
I rını bağırarak savaş çağrısında bulunanlann, «kızıl 
I güneş» in doğmasını bekleyenler için kendilerini 
I ümit sayanların, doğa kanununu düstur yapmak iste

yip» güçlü ve saldırgana hak tanıyanlann bu millete 
vereceği bir şey yoktur. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

I «Halka özgürlük, halklara özgürlük» sloganları 
I atanlara, bağımsızlık savaşı verdiğini iddia edenlere, 
I ihanet kastı aşikâr olanlara saflannda yer verip, üç -
I beş rey uğruna Devletten taviz vermeye kimsenin 

hakkı yoktur. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri) 
I Aslında iktidar olabilmek için iktidar yıkmaya 

ve iktidar yıkmak için de Devlet yıkıcılanyla işbir
liği yapmaya da ihtiyaç yoktur. «Katil iktidar» ava-
zeleriyle cinayet şebekelerinin suçlarını mağdur ve 

I mazluma yükleyenlerin, şimdi kendi putlarının esiri 
olmalan ve aynı ithamlara muhatap olmalan hazin
dir. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Hükü
met, programı ye bütçesiyle göz doldurmadığı gibi, 

{ 1,5 aylık icraatıyla da iyi bir imtihan verememiştir. 
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Esasen memleket meselelerine koyduğu teşhis ve t 
bunlara yaklaşım tarzındaki isabetsizlikler dolayısıy- I 
la ilerisi için de ümit verici olmaktan uzaktır. I 

Bu Hükümeti kuranlar, daha şimdiden kendi ken- I 
dilerini tekzip etmişlerdir, «Anarşiyi Hükümet yapı
yor, yaptırıyor» demişlerdir. Şimdi soruyoruz: Soy- I 
ledîkleriniz gerçekten doğru mu? Anarşiyi Hükümet 
ini yapıyor, yaptırıyor; yani şimdi siz mi yaptırıyor
sunuz? Dün söylediklerinize kendiniz de inanmıyor
dunuz. «Anarşi, bu Hükümet giderse durur» dedi
niz, Hükümet gitti, fakat anarşi durmadı. «Biz ge
lince anarşi duracak» dediniz, yine sözünüz doğru j 
çıkmadı. «Enflasyonu durduracağız, hızını kesece
ğiz» dediniz, fakat enflasyonu durduramadınız ve hı-. 
zım kesemediniz. 

Mart başında düşündüğünüz yeni bir devaKias- ] 
yonla enflasyonu daha da körükleyeceksiniz; bilhas
sa dar gelirli vatandaşı bir kere daha ıstıraba ve se- | 
falete mahkûm edeceksiniz. Vatandaşı daha şimdiden 
kemerleri sıkmaya davet ediyorsunuz ve vatandaşın 
elindeki imkânları kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Va
tandaşın sizden beklediği, zaten mahdut olan imkân- ] 
lanndan fedakârlık etmek değH, kendisine yeni im
kânlar sağlamaktır. I 

İMF ile istişarelerde bulunmayı Devletin bağım- 1 
sızlığıyla bağdaştıramıyordunuz. Acaba şimdi ne ya- 1 
pacaksımz; hani kredi nerede, hani çiftçinin muhtaç j 
olduğu gübre nerede? Tütün taban fiyatını neden dü
şük tuttunuz, memura neden daha önce kendi istedi
ğiniz katsayıyı vermediniz? Ambargo ne oldu? Kıb
rıs ne oldu? Sizi tutan basında, kendi rivayetlerinizi 
kendiniz yazdırıyorsunuz. Bazan dışarıya haber uçu- | 
ruyorsunuz, sonra iktibas ederek burada ikinci baskı 
yapıyorsunuz. Kendi kendinizi methederek, aslında 
kendinizi aldatıyorsunuz; milleti de aldatacağınızı I 
zannediyorsunuz. Şeyhin kerameti kendinden men- i 
kül olursa muteber olmaz ki. 

Ekonomiyi kötüleyerek, Türkiye'yi idare edeme- I 
yeceğinizi bizzat kendiniz ikrar ediyorsunuz, ileride- 1 
ki başarısızlıklarınıza gerekçe hazırlıyorsunuz. Sız- I 
lanmaya lüzum yoktur. 40 günde ülkeye vereceğiniz 
bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Ağlamakla Hükü- I 
met olmaya devam edemezsiniz. Siz gidersiniz, ida- I 
re edenler gelir. | 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP ve MHP ara- | 
lanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) J 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaath. I 
1978 mâli yılı Bütçe Kanunınmn tümü üzerindeki \ 

görüşmeler tamamlanmıştır. \ 

i Şimdi tasarının maddelerine geçilmesi hususunu 
I oylarınıza sunacağım. 
I Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
I HASAN CERlT (Adana) — Sayın Başkan, tek

rar oylama yapılsın; katılanlar oldu. 
I BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu

runuz. 
Tekrar oylarınıza sunuyorum., Maddelere geçil

mesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

] Sayın milletvekilleri, maddeler üzerindeki görüş
melere geçmeden evvel bir hususu bilgilerinize suna-

I cağım. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, se-

I yircilerin de alkışlaması nasıl oluyor? (AP sıraların
dan «Seyirciler alkış tutuyor» sesleri) 

1 BAŞKAN — Dinleyici sıralarında oturanların 
hiç bir şekilde oylamalara alkış veya söz şeklinde iş
tiraki mümkün değildir. Aksi takdirde, oradaki gö
revliler tarafından derhal dışarı çıkarılmalarını rica 

1 ederim. (AP sıralarından «Dışarı çıkarılsınlar, dışa
rı» sesleri) 

i 1978 mali yılı Bütçe Kanun tasarısının maddele-
I rinde ve maddelere bağlı bölümlerde daha önce Cum-
I huriyet Senatosunda yapılan ve Bütçe Komisyomııı-
| ca aynen veya değiştirilerek kabul edilen değişiklik

lerle, katma bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı ra
porlar halinde basılmış ve sayın milletvekillerine da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Buna göre, bakanlık ve katma daire bütçelerinde 
yapılan değişiklikler, madde ve cetvellere işlenmiş 
olup, düzeltilmiş şekilleriyle okunup oylarınıza sunu
lacaktır. 

I 1 nci maddeyi okutuyorum : 
1 1978 YıhBütçe Kanunu Tasarısı 
I Birinci Kısım : Genel Hükümler : 
I Birinci Bölüm : Gider, Gelir ve Denge : 
1 Gider Bütçesi : 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin har-
I camaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
I üzere (262 753 177 598) liralık ödenek verilmsşlir. 

I Genel bütçeye gire» dairelerin bütçelerindeki <A) 
j işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin % 5*i kesümiş-
I tir. Bu Mikam katma bütçeli idareler hakkında da 
1 uygulanır. (Mitli Savunma Bakanlığı ve Jandarma 
I Genel Komutanlığı bütçelerinin REMO programında 
I yer alam ödenekleri hariç) 
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BAŞKAN --Okunan 1 nci madde kapsamına 
giren, genel bütçeye bağlı bakanlık ve dairelerin büt
çelerinin görüşmelerini yapacağız. 

A) TBMM BÜTÇESİ, 
~ a) Cumhuriyet Senatosu, 

b) Millet Meclisi. 

BAŞKAN — Programımıza göre Türkiye Büyük 
Mine* Meclisi bütçesi üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon?... Burada. 
İdareci Üye?.. Burada. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 

gruplar ve şahıslar adına söz alan sayın milletvekille
rinin isimlerini okuyorum: 

Gruplar adına : Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Selâmı Gürgüç, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Yusuf Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu adına Sayın Faruk Demirtola, Milli Selamet 
Partisi Grupu adına Sayın Hasan Aksay. 

Şahısları adına : Lehinde; Sayın Muammer Ak-
soy, Sayın Kemal Doğan, Sayın Mustafa Eşrefoğtu. 

Aleyhinde : Sayın Müfit Bayraktar» Sayın Adem 
Ali Sarıoğlu, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın İlhan 
Ay tekin, Sayın Nihat Kaya. 

Üzerinde : Sayın Halil Karaatlı, Sayın İsmail 
Hakkı Köylüoğlu, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Şe
ner Battal. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Se-
lâmi Gürgüç, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

CHP GRUPU ADINA SELAMİ GÜRGÜÇ (Ay
dın) — Sayın Başkan, saym üyeler; 

Parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerde 
parlamento, sistemin en saygı duyulan, en üst orga
nıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Türki
ye Büyük Millet Meclisi bütçesinin sözcüsü tayin 
edildiğim haberini aldığım zaman, «Beni ne vakit 
söyleyeceği söz obuadan konuşurken gördünüz» di
ye, esasta ilkel bir tepki göstermiştim yöneticilere. 
öyle sanıyorum ki, parlamento yıllardır süregelen, 
halkın anasonlularından kopuk uygulamaların sonu
cu o derece saygınlığım yitirmiştir ki, parlamenter 
olarak ben bile Parlamento bütçesini savunmayı baş
langıçta içime sindirememiştim. 

Sayın üyeler; Türkiye, eski üe yeninin, çağdaş
lıkla çağdışılığın, düzenle düzensizliğin, halktan 
yana olanlarla halka karşı olanların, sömürü düzeni
ni sürdürmek isteyenlerle sömürüye son vermek iste
yenlerin yönetime gelme veya yönetimde kalma sava-
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şınunın verildiği toplumsal gelişme ve siyasal bilmç-
lenmenin özelHkle 1970ierden sonra çok hızlı oldu
ğu bir ülkedir. Bu derece hızlı bir değişim ve gelişi
min oluştuğu ülkede, parlamento sadece seçimden 
seçime hatta oy almak için başvuran, sonra da ken
di duvarları içine çekilip yaşamım sürdüren bir sis
tem olacak düşünülemez. Bu, aslında çağdaş demok
rasi anlayışıyla da ters düşer. 

Ülkemizde ne yazık ki, uzun yıllardır en azın
dan Parlamentonun büyük çoğunluğunu oluşturanlar 
bu anlayış içinde kalmışlar, bunun sonucu olarak da 
Parlamento halktan kopmuş; bırakın halkın anaso
nlularına çözüm getirmeyi, çağın gerektirdiği yasala
rı bile çıkaramaz olmuştur. Sistemin bu işleyiş biçi
mi içinde, parlamenter ve Parlamento toplumun ge
risinde bir görünüm kazanmış, bütün saygınlığını yi
tirmiş, parlamenterlere de sadece iş takipçisi gözüy
le bakılmaya başlanmıştır. Anlayacağınız, parlamen
ter sistemi çarpıtmayı amaçlayanlar bir ölçüde de ol
sa amaçlarına ulaşmışlardır. 

Anayasa ve toplumdaki işlevi gereği, seçildiği yö
reyi ve partiyi değil de, tüm ülkeyi temsil etmekte 
olan parlamenterlerin asıl görevi kişisel değil toplum
saldır; toplumdaki değişen ve gelişen olaylardan da 
etkilenerek ülke soruırianna çözüm bulmaktır. Tür
kiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde 1920 ve 1950 Mec
lisleri, toplumsal değişim ve ihtiyaçları cevaplama 
bakımından hangi önemi taşıyorsa, 5 Haziran 1977 
sonrası Parlamentosu da aynı önemi taşımaktadır. 
1920*ler Meclisi maddi manevi bütün sıkıntılara rağ
men yüklendiği sorunlann üstesinden gelmiş ve Tür
kiye Cumhuriyeti var olmuştur. 

1950'ler Meclisi toplumsal değişim sürecinin dö
nüm noktalarından olmasına rağmen, toplumdaki ge
lişmeleri yönetme ve yönlendirmede yüklendiği so
rumluluğu tam anlamıyla götüremediği için, çoğulcu 
demokrasimiz zaman zaman da olsa yaralar almıştır. 
Özellikle 1970'lerde toplumumuzda başlayan toplum
sal değişim ve siyasal bilinçlenmenin sonuçlan 1977 
Parlamentosuna da yansımış; Parlamento, toplumun 
son demokratik umudu haline gelmiştir. 

Sistemin bir parçası olan tüm siyasal partiler ve 
parlamenterler bu bilinç içinde hareket edebilirlerse, 
hem çoğulcu demokrasimiz kazançlı çıkar, hem de 
Türkiye'de az gelişmiş ve gelişme sürecindeki ülkele
rin de sorunlarını parlamenter demokrasiyle çöze
bileceğini ispatlayan tek ülke olarak dünyadaki say
gınlığını artırır. 
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Freud'un bir tanımıyla, siyaseti kendi istek ve 
ihtiraslarını tatmin aracı gören insanlar da vardır. 
Onlar için toplumsal gelişmeler önemli değildir. Top
lumu, toplum çıkarları doğrultusunda yönetme ve 
yönlendirme de önemli değildir. Dün, siyasi parti 
grupları adına yapılan konuşmaların bazılarından an
laşılacağı gibi, siyaseti kendi istek ve ihtiraslarını 
tatmin aracı olarak "gören bu tip insanların, 1977'le-
rin son günlerinde toplumumuzun ve demokrasimi
zin geleceği bakımmdan gelişen olayları halen daha 
içlerine sindiremedikleri görülmektedir. Onlar, kendi 
dar maddi çıkar dünyaları içinde ne derlerse desin
ler, ne düşünürlerse düşünsünler, Türk siyasi tarihi 
1920'lerin ve 1946 - 1950'lerin toplumsal değişiklik
lerini sağlayanlardan hangi övgüyle, hangi dille söz 
ediyorsa, 1977'lerin son günlerinde demokrasimizin 
de, toplumumuzun da sıkıntıyla beklediği değişikliği 
sağlayan 11 insandan aynı övgüyle söz edecektir. 

Çok partili siyasi hayata girdiğimiz 1950'Ierden 
sonra, toplumumuzda bir siyasal kavram kargaşası 
yaratılmıştır. Bugün toplumumuzun en büyük sıkın
tılarından birisi de, demokrasi ve anarşi kavramları
nın kargaşasından ileri gelmektedir. Geçenlerde, bu 
kürsüden, geçmiş dönemin bir etkin siyasi partisinin 
bir sayın yöneticisi, «Siz bizim demokrasi anlayışı
mızı da, uygulamamızı da arayacaksınız» dedi. O sa
yın yöneticinin tarif etmeye çalıştığı ve savunduğu 
anlayış, aslında insanların her istediklerini her iste
dikleri zaman yapabilme olanağı idi, adı da anarşiy
di. Bir ülkede insanlar her istediklerini her istedikle
ri zaman yapabiliyorlarsa, bunun adı demokrasi ol
maz. tşte, Türkiye özellikle son yıllarda bu kargaşa 
içine sürüklenmiş, bundan da toplumun bütün ke
simleri gibi demokratik sistemin tümü ve sistemin en 
yüce organı olan Parlamento en fazla zararı görmüş
tür. 

Siyasal tanımlamasının dışında «anarşi» sözcüğü
nün gerçek Türkçe karşılığı «başıbozukluk» tur. Sö
zünü ettiğim siyasi parti sayın yöneticisinin tanımla
ması da aslında demokrasi değil, başıbozukluktur. 
Ülkenin başında yönetici olarak kaldıkları uzun sü
rede, toplumun her kesiminde olduğu gibi, halktan 
ve halkın sorunlarından soyutlamakla çalışmalarını 
engellemekle, son zamanlarda başkanını altı ay seçtir-
memekle başıbozukluğu Parlamentoya bile sokmuş
lardır. Parlamentoyu sistemin sembolü ve en üst or
ganı olarak halkta bugünkünden daha fazla saygın
lık kazandırmak istiyorsak, fiziki yapısı ve fonksi
yonlarım yeniden organize etmek zorundayız. 

Demokratik çalışma, disiplinli çalışma demektir. 
Ormanı nasıl ağaçsız düşünemezseniz; halikla iliş
kilerini iyi düzenleyemeyen, topluma hizmette üret
ken olmayan ve belirli bir çalışma disiplini uygula
yamayan bir parlamentoyu da, çoğulcu demokrasiyle 
yönetilen çağdaş ülkelerde düşünemezsiniz. Sevinçle 
belirtmek isterim ki, Parlamentonun çalışmalarındaki 
sıkıntıları giderici önlemlerin alınmaya başladığını 
hissediyoruz. Bu önlemlere az da olsa katkıda bulu
nacağı ve başkanlıklardan olumlu yanıtlar bulunaca
ğına da güvenerek iki bölümde oluşan, yani Meclis
lerin fiziki yapısı ve fonksiyonlarıyla ilgili bazı öne
rilerde bulunmak istiyoruz. 

Mîllet Meclisi faaliyetlerini düzenleyen ve işlerlik 
kazandıran yeni bir içtüzük derhal hazırlanmalı, 
Meclis Teşkilat Kanunu hazırlanmalı ve derhal yü
rürlüğe konulmalıdır. 

Meclislerde yürütme organı durumundaki Başkan
lık ve Başkanlık Divanlarının görevlerine müdahale 
ederek, Meclislerde çalışanları önce kendi aralarında, 
sonra da dışandakilerle ayrıcalık tanıyacak girişim
lerden kaçınılmalıdır. 

Yasama görevini sürdüren Parlamentoda persone
lin özel yetenekli kişilerden oluşturulmasına dikkat 
edilmek ve şişkin kadrolardan kaçınılmalıdır. 

Parlamentoda özel hizmetler için özel giysiler yay
gınlaştırılmalı, ananeler oluşturulmalı; Parlamento, 
asker -. polis görünümünden uzaklaştırılmalıdır. 

Parlamentoda kültür ve sanat faaliyetleri artırıl
malı, genç heykeltraş ve ressamlarımızın eserleri de
ğerlendirilmelidir. 

Meclisimiz bünyesinde olan saraylarımız, halkımı
zın hizmetline sunulmalı, gerekirse Kültür ve Turizm 
bakanaklarına devredilmeli veya mülkiyeti Meclisi-
mulzde saklanarak; Turizm, Kültür ve Milli Eğitim 
hakaniıidarmın olanakları harekete geçirilerek; saray
larımızın turistik, kültürel ve ekononnik faaliyetler 
içinde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Parlamentonun güncel hayatının dışında kalan ça
lışmaları sürdüren bürolar; örneğin Muhasebe, Mec
lis dışında bir yere taşınarak; örneğin eski Meclislere 
Parlamentonun güncel yaşamı bakımından verimli 
kullanılabilecek önlemler alınmalı, böylece eski Mec
lislerin de yaşama kavuşması sağlanmalıdır. 

Parlamento tüm imkânlarıyla, binalarıyla, bahçe-
slyle sadece seçmene değil; tüm halka açılmalı; Par
lamenter rejimlerin en önemli ihtiyacı olan halkla 
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ilişkileri düzenleyen - Meclis binaları dışında, ama 
yakınında - mutlaka tesisler kurulmalı ve bu ilişkileri 
düzenleyecek elemanlar derhal oluşturulup eğltümeü-
dir. 

Tek kelimeyle Parlamento, rejimin de, ülkenin de 
kalbi olarak tüm faaliyetlerini örnek bir biçimde sür
düren, saygı duyulan bir organ haline getirilmelidir. 

Siyaset, bir tarife göre, toplumu yönetme ve geliş* 
meslnli yönlendirme sanatıysa; siyaset adamı da, bu 
sanatı halkıyla bütünleşerek kullanabilen adamdır. 

Parlamentonun sürüklenilmek istenilen bugünkü 
yapıdan kurtardıp, en hızlı biçimde halka açılması 
gerekir. Bu da, seçmenin Parlamentoya gelmesinin 
ötesinde, toplum sorunlarının Parlamentoya gelmesi, 
parlamenterin de halka gitmesiyle gerçekleşir. Çağ
daş demokrasilerin temel kurallarından büri, ekono
mik gücün ve yönetime katılma olanaklarının halkta 
yoğunlaşmasını sağlamaktır. Özgür, sömürüşüz, hak
ça ve insanca bir toplum düzeni, halkın kendini yö
netmesi ilkesine geçerlilik kazandınldığı oranda olu
şur. Halkımıza karşı çok partili demokratik sisteme 
yeni bir içerik kazandırmak, çağdaş bir demokrasi 
anlayışı getirmek yükümlülüğü, sorumluluğu taşıyan, 
bunalımlı dönemi geride bırakan Parlamentomuz, ile
riye dönük çalışmalarında «devlet» kavramım da ye
ni baştan ele almak zorundadır. 

Yaygınlık kazanmak için demokrasi, toplum yaşa
mının her katında ve kesiminde geçerli olmalıdır ve 
buna ilişkin kurumsal düzenlemeler sürekli genişletil
melidir. Derinlik kazanması için demokrasinin sağla
dığı özgürlüklerden, haklardan, eksiksiz ve eşitçe ya-
rarlandırıcı ekonomik ve toplumsal olanaklar sağlan
malı, demokratik özgürlükler ve haklar her türlü ya
sa] sınırlamalardan kurtarılmalıdır. 

Türkiye'de demokrasinin aksayan yönlerini düzelt
mek, demokrasinin yapısında kurumlarında ve işleyi
şinde, çağın gereklerine ve gelişme sürecindeki top
lumların gereksinmelerine uygun düzenlemeler ve de
ğişiklikler yapmak, kendi toplumumuzu bunalımlar
dan kurtaracağı gibi, çağımızda kurtuluş ve bağımsız
lık hareketlerinin öncülüğünü yapmış olan Türk ulu
su, bağımsızlığım yeni kazanmış veya gelişme süre
cindeki ülkeler içinde özgürlüğün ve demokrasinin de 
öncüsü durumuna getirilebilir. 

Bu konuda atılımları yapmak da bugünkü Parla
mentomuzun başta gelen görevidir. Devletimizin te
melinde var olan Parlamentomuz, demokrasiyi koru
mak ve yaşatmak uğruna, en güç koşullarda her ça

bayı ve özveriyi göstermiş ve başarılı olmuştur. Artık 
demokrasiyi korumak ve yaşatmak için çaba göster
mek yeterli dcğ'ldir. Demokrasiyi çağın gereklerine 
ve toplum koşullarına göre geliştirerek güçlendirmek 
de gerekKdir. Parlamentomuz, demokrasi kurallarını 
toplum yaşamının her kesiminde ve düzeyinde geçerli 
ve etkin kılarak, demokrasiyi en insanca yönetim bi
çimi olmanın da öteslinde, insan kişiliğinin gelişmesi 
yönündeki tüm engelleri kaldıran; inşam kendine, 
topluma, devlete yabancılaştırmaktan kurtaran; insa
nı özgürleştirerek toplumla kaynaştıran en insanca 
yaşama biçimine dönüştürecek çalışmaları yapmak 
zorundadır. Bu çalışmaları yapabildiği zaman Parla
mentomuz, sistemdeki gerçek yerini alacak, halkta 
daha fazla saygınlık kazanacaktır. Toplumumuza kar
şı sorumluluğumuz da bunu gerektirmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına toplumu
muzun geleceğ'ne yönelik, güç ama yüce görevinizde 
hepinize başarılar diler, saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürgüç. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka. 
mm, bir hususu yerimden iki cümleyle açıklamama 
izin vermenizü rica ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup sözcüsü ko
nuşmasının başında «Parlamento saygınlığını yitir
mişti; bize bu görev verildiğinde, görevi kabul etme 
konusunda tereddüde düştük» tarzında bir cümle sarf 
etti. Komisyonumuz, 1920 yılında kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden, 1978 yılına kadar görev 
yapan Türk Parlamentolarının sürekli saygınlıklarını 
artırdığı kanısındadır. Türk Parlamentosu saygınlığı
nı hiç yitirmem'ştir. 

Bunu böylece zabıtlara geçirtmek için söz aldım 
efendim. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkış
lar). 

iŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bu 
sözün söylenmemiş olmasını temenni ediyorum. Zatı-
aliniz de arkadaşımıza tavzih ettirirse, tartışma çık
maz. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Bu konuda ben 
halkımın söylediği şeylerin zabıtlarda bulunması için 
sarf ettim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Yusuf Uysal, buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA YUSUF UYSAL (İsparta) 
— Efendim, ikisi birlikte mi müzakere ediliyor? 
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BAŞKAN — Evet efendim, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçesi. 

YUSUF UYSAL (İsparta) — Sayı» Başkan, sa
yın mliltetvekilîeri; Türkiye Büyük MiHet Meclisi 197» 
yılı bütçesi üzerinde Adalet Partisi MiHet Meclisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. Gnıpum adına vsaygdarımı sunuyorum. 

Günümüzde Türk halkı, oyuyla seçtiği Meclisle
rin ve o Meclîslerin üyelerinin her türlü karar, eylemi 
ve.davranışını dikkatle izlemektedir. Halkımız, Mec
lislerinden, kendi refahı, ilerlemesi ve kalkınması yo
randa devamlı gayretler beklemektedir. 

Bütçe görüşmeleri, bütçeMâ» gelir ve gider hesap-
lanyla birlikte geçmiş zamanın muhasebesinin yapri-
dîğt ve geleceğe ait görüş ve temennilerin ortaya ko
nulduğu ortamı sağlamaktadır. 

Meclislerin en faydalı şekilde çalışabilmesinin şart
lan, her yılın bütçesinde tartışma konusu yapılmıştır. 
Üzülerek beyan edelim ki, bu şikayetler bu yılın büt
çesi münasebetiyle de tekrar edilmektedir. 

Her iki Yasama Meclisimizin müşterek olan ek
sikliklerini dile getirmek istiyoruz. Parlamento bina
sı, Meclislerin yasama görevini tam anlamıyla yap
masını ve parlamenterin verimli çalışmasını sağla
maktan uzaktır. Köşesinde birer kahve ocağı bulunan 
kulisler dışında, milletvekili ve senatörlerin oturabi
leceği ve yan yabancıyla dolu kütüphaneden başka 
çalışabileceği bir yeri yoktur. 

Yabancı milletlere ait parlamento binalarının o 
ülke parlamenterine sağladığı imkânlar, kulislerde, 
imrenilerek anlatılan konuların başındadır. 

Binamız bir anıt olarak büyük bir eserdir; ancak 
halktan gelen parlamenterin halkla temasım temine 
yetmemektedir. İki üç ay öncesine kadar tıklım tıklım 
insanları dolduran müracaat yeri, bugün yan sokak, 
yarı giriş, bir aralığa nakledilmiştir; kışın soğuğunda 
Türk vatandaşı, seçtikleriyle temas etmek için titre
şerek beklemektedir. 

Meclis üyeleri ve personelin ibadetlerini merdiven
lerde yapmakta bulunduğu bir gerçektir. % 98'i müs-
lüman olan halkın temsilcileri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasının şerefine layık bir camie kavuşmak 
dileklerini yıllardır tekrarlamaktadırlar. 

Hal böyleyken, Mecfise alt binalarda dernekler 
oturmaktadır. Yüzlerce dönüm arazisi bulunan Mecli
se yeterli çaksın» imkânlan getirecek ve parlamenter
lere halkıyla kolay ilişki sağlayacak ek binalar yapı
mına, zaman kaybetmeden başlanması kanaatinde
yiz. 

| 300'e yakın personeli bulunan Senatoya, Başkanlık 
Dîvanının kararı itilafına, Bütçe Komisyonunca yeni 
kadrolar eklenmiştir. Bu kadrolar Meclis kadrodan 
içiin de eklenmiş ve her iki Meclisimiz için Senato 
Genel Kurulunca, eklenen kadrolar bütçeden çıkarıl
mıştır. Bu hususta, Senatonun bu karanna uyulması 
lazım geldiği kanaatindeyiz. 

Meclisimiz 6 Haziran 1977 seçimlerinden sonra 
uzun bir süre Başkanlık Divanım seçerek çalışmalan-
na başlayamamıştır. Her üye, Başkan seçimiyle ilgili 
bu eksikliği vicdanında hissetmiştir. Mecfös Başkam 
Anayasa ve İçtüzüğün koyduğu usuller içinde seçile
cektir. Ancak, 17 senelik tatbikat, salt çoğunluğun 
oyu ite seçilmenin, seçilen Başkana kesin bir tarafsız
lık vecibesi yüklemediğini göstermiştir. Meclis Başka
nım tarafsız olmak içirt zorlayacak yeni unsurlar ge
rek olduğu gibi, Başkanlık seçimim kusa zamanda so
nuçlandıracak usullerin de vakit geçirilmeden araştı
rılıp, bulunması gerektiği kanaatindeyiz. 

Yeni İçtüzüğümüzün getirdiği Danışma Kurulu ve 
bu kurulun çalışmalarında takip edilen usul sonucu 
hâsıl olan durumu gözden geçirmek istiyoruz. Partiler 
demokrasisinde Meclisin çatışmasını kolaylaştırmak 
ve Meclis çoğunluğunun ani oldu - bittölerden korun
masını sağlamak için gündem ve çalışmalarm iyi şe
kilde tanzimini sağlamak üzere kurulması düşünülen 
Danışma Kurulu, bugün bir engelleme aracı haMne 
gelmiştir. Yapılan uygulama, Meclisi gündemine hâ
kim olmaktan uzaklaştırmıştır. Bu İçtüzük uygulama
sı ve Danışıma Kurulu çalışmaların üzerinde bütün 
partileri ve üyeleri düşünmeye ve işbirliğine davet 
ediyoruz. İçtüzükler ve usuller hakikati e» kolay şe
kilde bulmak için konulmuştur. Uygulama ile Mec
lisimizin çalışmalarına köstek olan bu Danışma Ku
rulu müessesesini süratte ıslak zarureti vardır. 

I Genel ve özel af ilanına karar vermek Anayasa
mızın tartışmasız hükmüne göre, Türküye Büyük Mil
let Meclisinin hakkıdır. Son çıkan Af Kanununda, 
yaptığı iptaBerîe, iptallerin yerine getirilecek hüküm-

I Ier için süre de tanımamak suretiyle Anayasa Mahke-
I nvesl, Meclislerimizin bu hakkım elinden atmış ve 

miUet iradesini aşmıştır. Anayasa ihlali mahiyetinde
ki; bu kararlar üzerinde, Meclisimizce itina öe durel-

I malı ve tekerrürünü önleyici' yasal tedbirler getirilme
lidir. 

Geçen dönemlerde meydana gelen siyasi buhran* 
lar, genç demokras&nîzi zaman zaman zedelemiştir. 
Yasama gücünü, referandum üe tahkim etmek suse-
tiyle hür demokratik rejimimizin güçleneceği ve sağhk 

I kazanacağı kanaatindeyiz. 
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Senatoda bütçe müzakereleri sırasında, Senatonun 
yetisi alanının genişletilmesi tartışmalarına şahit oî-
dük. Bu Yüce Mecalinizin seçilmemiş üyelerden 
arannası yolandaki halkımızın büyük bir çoğunluğu
nu» temenni ve şikayetleri unutulmuş görünmekte
dir» 

Say» Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Türkiye 
Büyük Millet MecKsi Bütçesinin her iki Meclisimize 
ve halkımıza bayır ye uğur getir me&ini diliyor, Gru-
puaı adına saygılarımı sunuyorum. (AF sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayı» Faruk Denürtob, buyurunuz efendim. 
MHE GRUPU AIMMA FARUK DEMTRTOLA 

(Tokat) — Saym Başkan, sayın »yeler; Cunıhuriyet 
Senaton» ve Millet Meclisinin bütçeleri hakkında, 
MiBiyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamaya 
başlarken, Grupum adına en defin saygılarunı suna
rım* 

1961 Anayasasının 4 ncü maddesi, «Egemenlik ka
yıtsız şartsız Türk mületinindir» derken, bunu takip 
eden maddeleriyle yasama, yünüme ve yargı yetkile
rini de ahenkli bir denge içinde tutmayı esas olarak 
kaimi etmiştir. 

Yasama yetkisini millet adına kullanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görevin azameti ve ciddi
yeti bütün ağırlığı ile toplanmış bulunmaktadır. Bu 
dengeli unsurlar millet adına görev yapmakta olduk
larına göre, ruhu ve bütünüyle anayasa doğrultusun
da temel hak ve hürriyetler içinde kalmak zorunda
dırlar. 

Gene Anayasamızın 11 nci maddesi; Devletin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğünü; sımf, ırk, dik din ve 
mezhep farkları gözetmeksizin yasalarla düzenleme 
görevini Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir. 

Hal böyle iken, bu çatı altında bölücülük, mez
hep. kjsjartuakğ* ve sosyal sınıf farkları doğurabile
cek bazk konuşmalara az da ©İsa şahit olduk. Her 
iki Meclis Başkanlarının da Meclis müzakerelerinde 
Anayasamızın ruhuna uygunluk yönünden vatandaş
lar arasında» partiler arasında öfke ve nifakın gide
rilmesi yönünden şimdiye kadar gösterdikleri titizlik
leri ve disiplini gene de göstereceklerine güveniyo
ruz. 

Sapa üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ya
sana görevi, bütçe müzakerekrkıde Cumhuriyet Se-
natestinınv yetkileri Anayasamızca kısıtlanmıştır. 
G*mharia«etSenatosu üyesi olabilmek için 40 yasını 
bitirmiş, yükseköğrenim yapma şartı konulmuşken, 

Senatoya verilen yetkiler aksine daraltılmıştır. Büfece 
evvela ve 10 günü. geçmemek üzere Senatoda görü
şülüyor, önergeler veriliyor, oylama yapılıyor, fakat 
ortada esasa tesir eden bir şey olmuyor. Son karar
lar Bütçe Karma Komisyonunda ve MiÜet Meclisin
de karara bağlanabiliyor. 

Senatonun yanmak istediği, arzu ettiği hususlar 
sadece bir tavsiye ve temenniden öteye böylece git
memiş oluyor. Kanunlar yapanken de daram bunu 
yakındır. Millet Meclisi ısrar ettiği takdirde, sem süz: 
Millet Meclisinin olmaktadır. Senatonun arzusu* yi
ne temenni ve uyarmanın ötesine geçemiyor* . 

Sayın üyeler, bu sözlerimi burada noktaladıktan 
sonra; Meclîslerle ilgili memleket sorunlarına geçmek 
istiyorum. Millet olarak, ekonomik ve sosyal yapı iti. 
Ibanyla erişmek zorunda olduğumuz bu sevmek*1!» 
üzerinden en kısa bir süre içerisinde aşıp: geçmemiz 
bizim için şarttır. Bnraı derken, Meclis olarak, par
tiler olarak Saym Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanının buyurduğu gibi; «Çağın gerisinde kalmış 
bir Meclis» veya parti olduğumuz kanaatinde asi» 
değiliz. Ekonomik olarak geri kalmış olsak bile, mil
letçe çağların üzerine çıkacak bir güce ve gayrete sa
hip oMuğumaza daima inanıyoruz. Bu güce sahip ola
bilmemiz için» kazanacağımız sürati temin edecek 
oku» kanunJarın yapıldığı Türkiye Büyük MHlet Mec
lisinin süratli bir çalışma düzeninde olma» şarttır. 

Meclis ile Senato arasında aylarca, yıllarca me
kik dokuyan, sıra bekleyen yasalarla sorunlarımızı 
süratle çözebünıemiz; komisyonlarda aylarca askıda 
duran kanunların çıkarılmasını vatandaşlar dört göz
le bekliyor. Bu ağır işleyişle memleketin meselelerine 
süratle bir çözüm getirmemiz mümkün değildir; 

Sağlık sorunları, 1926 yılında çıkarılmış Hıfzıssıh-
ha Kanunu ile sağlık personeli, 1931'de çıkarılmış Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair 
Kanun ile hâlâ idare ediliyor. Adliyemiz, 10 bin ci
varında mer'i kanunla, eskiden kalma ve dış ülkeler
den adapte edilen Borçlar Kanunu ile Artırma Ek
siltme Kanunu, Tebligat Kanunu» Medeni Hukuk 
Kanunu, Türk Ceza Kanunu baştan aşağı yemlenme
ye, günün sosyal ve ekonomik şartlanna göre düzen
lenmeye süratle muhtaçtır. Bu kanunların birçoğu, 
komisyonlarda son şeklini almış ve Meclislerden ge
çirilmesi beklenmektedir. 

1966 yılından beri, 12 yıldır Sayıştay Komisyonu 
toplanıp başkanını seçememiştir. Üç - dört aydır, ba
zı komisyonlar bir kere bile toplanamamıştır. 
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Bu durum açık ve seçik olarak gösteriyor ki, 1961 
Anayasasının yasalarla ilgili maddeleri süratten yok
sundur, çok ağır bir tempo ile çalışmaktadır. 

Anayasanın 92 nci maddesine göre, yasalar evve
la Adalet Komisyonunda inceleniyor, Millet Meclisi
ne geliyor, buradan Senatoya intikal ettiriliyor. Gö
rüşmeler Senatoda tamamlanır, değiştirilir veya ka
bul edilmezse Karma Komisyona sevk ediliyor. Kar
ma Komisyonun hazırladığı metin Millet Meclisine 
tekrar sunuluyor, son şeklini alıyor. Bir de bunun üç
te iki çoğunlukla veya salt çoğunlukla reddedilmesi 
veya kabu eldilmesi gibi işleri uzatan birçok forma
liteler mevcuttur. 

Bu kadar dolambaçlı ve uzun süren formaliteler 
Meclis çalışmalarını yavaşlatmaktadır. Yasalar, Sayın 
Cumhurbaşkanınca da tasdik edildikten sonra, lüzum 
görüldüğü hallerde, Anayasaya aykırılık yönünden, 
Anayasa Mahkemesi tarafından da incelenip redde-
dilebiliyor. 

Sayın üyeler, bu şartlar içinde düşünmemiz ve 
bunca zaman israfına yol açan formalitelere Meclis 
olarak, Meclisler olarak çare bulmamız gerek. Ada
let Komisyonunun bu yıl için 21 üyesi vardır - bu sa
yı yükseltilebilir - hepsi de seçkin, tecrübeli hukuk
çulardan ibarettir. Meclisten geçen, Senatodan geçen 
yasaların tekrar tekrar ele alınması, çözüm bekleyen 
memleket meselelerinin sürüncemede kalmasına yol 
açmaktadır. 

Hal böyle olunca, ya Senatonun yetkilerini ar
tırmalı, ya da iki Meclisi tek meclis olarak çalıştırma 
formülünü bulmalıyız. Bu da olmazsa, Senatoyu ta
mamen kaldırma durumu düşünülmemelidir. Böylece 
hem zamandan, hem de birçok mali külfetlerden mem
leketi kurtarmış olacağız. Biz bu son şıkkıa, yani Se
natonun kaldırılmasına taraftarız. Senatonun; hiç ol
mazsa bir süre, bir secim dönemi Meclisle birlikte gö
rev yapmasını ve bilallıara bunun formüle edilmesini 
arzu etmekteyiz. 

«Bu düzen değiştirilmelidir, bu düzeni değiştirece
ğiz» diyen Cumhuriyet Halk Partili üyelere sesleni
yorum: Yasama organlarındaki bu ağır ve masrafh 
işleyen mekanizmanın daha süratli çalışması için de
ğiştirilmesi yönümde bir teklif veya tasarınız var mı
dır? Mecliste sayıca en çok üyeye sahip bir parti 
olarak böyle bir düşünceniz; müM yararına, yasama 
organına sürat getirecek, millete ekonomi temin ede
cek (bir teklifiniz varsa, Meclislerde destek ve rağ
bet görür. Aksi halde, 5 Haziran selimlerini sn sonra 

devamlı olarak basında, TRTde «Meclis çahşsnıyor» 
dîye tutturduğunuz nutuk ve beyanları bir samimlyet-
ısizîlk örneği olarak ilan etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bu vesile ile 1961 Anayasa
sının 70 nci maddeciyle, Senatonun talbil üyeleri olan 
sayın senatörlerin durumuna da temas etmek istiyo
rum. Bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden iîJbaren 
tam 17 yıl geçmiştir. Anayasamız millet oylarının ço
ğunluğu ile kabul edilmiştir, fakat bu 17 yıl içinde 
Miîîi Birlik Komitesinin sayın üyelerine, bu haıkıkı ve
ren ve Anayasaya «evet» diyen seçmen kitlesi çtok 
değişmiştir. O zaman 5 yaşındaki bir çocuk, şimdi 
22 yaşındadır. O zaman «evet» diyen yaşlıların bir 
çoğu hayatta değildir. Anayasanın tümü için bir şey 
denemez. Fakat milleti temsil edenlerin 4 yılda veya 
6 yılda bir kere millet huzuruna çıkıp tasvip görme
leri şartken, tabii senatörlerin hiç olmazsa bunca yıl 
sonra referandum yoluyla, bir kere daha milletin oy
lamalarına ve onaylanmasına sunulması, Yüce Mec
lîsler tarafından acaiba düşünüîmez mi? 

Bu sorunun bir Anayasa meselesi olduğunu bili
yorum. Fakat Yüce Meclislerin ise, bu Anayasayı 
milet adına en doğru, en iyi şekle sokabilecek bir 
güce sahip olduğunu da keza çok iyi biliyorum. Hal 
iböyla iken, millet iradesinhv Parîanıenlto çatısı altın
da en iyi şekilde tecelli etmeyişinde mahzurlar neden 
himaye görüyor ve bu himayeyi hangi parti grupları 
sağlamakta inat ve İsrar ediyorlar? 

IBu konularda eğer, Anayasa üzerinde bir tadilat
ta mutabakat sağlanamazsa, bazı müphem konuların 
milletçe açıklığa kavuşturulması için referandum mü
essesesinin getirilmesine ve bunun çıkarılmasına 
mutlaka Meclisler olarak çalışmamız gerek. 

Sayın üyeler, bütçeye yeniden ilâve edilen kadrola
ra ait bazı önergeler, konuşmalarımızın sonunda Yü
ce Meclisin huzuruna getirilecektir. Bunların birer ak
tarma olduğu, bu fasıl veya bu maddeden bu fasıl ve
ya bu maddeye geçirildiği şeklinde sözcüler tarafın
dan ifadelerde bulunulacaktır; fakat hangi fasıl ve 
hangi maddede olursa olsun, memlekete israf getiren, 
kadro artmalarını gerektiren formüllerden şiddetle ka
çınmamız lazımdır. Biz eğer bütçeye konan her öde
neği sonuna dek harcamanın yollarını ararsak, elbet-
teki Meclis bünyesinde başlatılan bu israf, diğer bütün 
kurumlara da örnek teşkil edecektir. Bu ekonomik 
darboğazdan geçinceye kadar ödenekler yerine ve ye
rinde harcanılmah, bütün memlekete örnek olacak 
tutumlu bir hareketin başlatılmasına Meclislerce önem 
verilmeli ve Meclislerce öncülük edilebilmelidir. 
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Şimdi Millet Meclisine ait olan bazı görüşkfiini de I 
arz etmek istiyorum. 

Meclis, çalışmalarının süratli olabilmesi her üyeye 
düşen bir görevdir. Meclis Başkanı seçiminde israf 
edilen 5 aylık bir süre hepimizin malumudur. Asgari 
müşterekelerde millet yararına olan meselelerde, parti 
çıkarlarını bir kenara itebilecek kadar sağduyu sahi
bi olmamız şarttır. Aksi halde, siyasi partiler ve par
lamenterlerin kayıplarından daha çok, milletçe büyük 
kayıplara uğramamız aşikârdır. 

Üyelerin devamsızlığı Meclis çalışmalarını engel- I 
leyen başlıca meseleler arasındadır; misali, sık sık gör
düğümüz olaylardandır. Metih Başkanının 5 ay seçî-
lememesindeki başta gelen sebep de, işte bu üyelerin 
Meclise devam etmemesindendir. Üyelerin devamım 
temin edecek yöntemlerin Meclis Başkanınca uygulan
ması ve İçtüzüğün yeniden ele alınması, Meclisin bun
dan sonraki çalışmalarında çok daha faydalı olacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Meclis arkasındaki ge
niş bir bahçenin botanik bahçesi olarak yapılacağını 
memnuniyetle öğrendik. Fakat bundan daha evvel ve 
zaruri olan husus, müHetvekilleriyîe ziyaretçilerin gö
rüşebilme imkânlarının temini meselesidir. İhtiyaçların 
sırayla ve süratle yapılması, hepimizin ortak arzusu
dur. Her sabah saat 7'de telefon başında görüşmeler 
başlıyor, akşam 24'e kadar rastgele ve devamlı olarak 
işgal edilmek suretiyle milletvekilleri vakit ziyama uğ
ratılıyor. 

Meclisin arka giriş kapısında, yeni bir görüşme 
yeri temin edildi; fakat bu, ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzaktır. Her gidiş gelişte öğrencilik günlerimi hatırlı
yorum. Her tramvaya binişte ya düğmem kopar, ya 
ceketim sokulurdu. Şimdi görüşme yerine giden her 
tiye, girerken ve çıkarken bu durumla karşılaşıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; personel istihdamında 
daha titiz ve daha ekonomik davranılması ve bu işin 
de Meclislerden başlatılması şarttır. İngiltere'de 630 
parlamentere 650 personel düşmekteyken, bizde 634 
parlamentere 2 bin civarında personel isabet etmekte
dir. Bunun yanında Amerika'da her üyenin bir sek
reteri varmış, odası varmış veya Almanya'da ayrıca I 
ziyaretçilerle görüşebilmek için ek ödenekler verilir
miş vesaire. Fakat, her millet kendi bünyesine uygun 
bir idare sistemini seçmek zorundadır. Bu rakamları 
«Bizde personel sayısı çoktur» anlamından ziyade, j 
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bundan sonra teklif edilecek,yeni kadrolar hususunda 
Yüce Meclisin dikkatini çekmek için arz etmiş bulu
nuyorum. Halihazır personelin iyi organize edilmesi 
şartıyla ihtiyaçların tam olarak karşılanacağı kanaa
tindeyiz. 

Sayın üyeler, zaman zaman Meclis içerisinde çok 
sert, hiç de yararlı olmayan verimsiz tartışmalar ve 
çekişmeler olmaktadır. 1977 yılının son aylarında, 
Cumhuriyet Halk Partililerle Sayın Meclis Başkam 
Cahit Karakaş arasındaki usul yönünden çok sert 
ve topluca olan tartışmayı, tarafsız tutumunu titizlik
le' korumakta kararlı olan Meclis Başkanına, Cum
huriyet Halk Partililerin tahammül edemeyişlerinin 
aşikâr bir örneği olarak görmekteyiz. 

Meclis içinde itiyat haline getirilmek istenen kı
sır çekişmeler ve sataşmalar, karşılıklı hücumlara 
kadar varan toplu davranışlar, milletçe üzüntüyle ta
kip olunmaktadır. 

Meclis Başkanlık Divanının bugüne kadar taraf
sızlık fikri içinde sürdürdüğü titizliği ve disiplini tak
dirle karşılar; personel değiştirmelerinde, personel 
düzenlemelerinde de göstereceği bu titizliğe güvene
rek sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Meclis albümünün çıkarılmasında, matbu evrak
ların üzerindeki ciddi çalışmalarıyla yeni yemekha
nenin tanzimi hususunda Meclis Başbanhğınca gös
terilmiş olan verimli çalışmaları şükranla karşılıyo
ruz. 

Başlıca ve çok zaruri olan ziyaretçi sorununa tek
rar dönmek istiyorum. Ziyaretçiler için mutlaka en 
kısa bir zamanda geniş, telefonlu ve ikMiç il için ve
ya 15-20 milletvekili için bir memur ve bir yer ayrıl
malı; her ilin ziyaretçisi, müracaatçısı buraya başvu
rup dileğini kaydettirmeli; randevularını ise millet
vekilleri bu memurlardan sorup öğrenmelidir. Gelen 
güdenleri kimdir, ne zaman gelecekler, ne istiyorlar, 
bunlar mümkün okluğu kadar kaydedilip milletve
killerine iletilmelidir. Bunlann yapılabilmesi masraf 
ve personeli gerektirmez. Saat 10.00'dan 14.00'e ka
dar dört saatlik süre içinde personelin bu işe gayret 
göstermesi ve tertip edilmesi bunu iyi bir şekilde yap
mak için yetecektir. Mutlaka ya illere göre veya par
tilere göre bir tasnif yapıp bu karışıldığa son veril
melidir. Aksi halde, Meclisin içi ve koridorları ziya
retçilerle dolup taşacak, bunun önü alınamayınca da 
hem çalışma zorlaşacak, hem de kritik günlerde ar
zu edilmeyen vahhn olaylara zemin yaratılmış ola
caktır. 
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Bittç«m> MecBstere hayırlı almaşım dffeıv Yü«e 
Medfel saygıyla selamlaran. (MHP w MSP sırala-
rmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 

A) TBMM BÜTÇESÎ (Devam) 

et) Cumhuriyet Senatosu 

b) Millet Meclisi 

IBAŞKAN — Programa göre Cumhuriyet Sena
tosu, ve Millet Meclisi bütçeleri üzerimdeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon mevcut. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi sayın yet

kilileri mevcut. 
ıSöz sırası, Mili Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Rasan Aksay'da buyurunuz efendim. 
Sayın Aksay, konuşma müddetiniz 20 dakikadır* 

mm GRUPU AWNA HASAN AKSAY (Adana) 
— Ssym Başkan, sayın nwfletveknWit MSP MeeüSs 
Grapu&tın,, Cumlnmyet Senatosu ve Millet Meclisi 
bütçeleri iizeı'lnde göHişlerJzıi i£ade etmek üzere hu
zurunuza gebttiş bukumyoram. Bu bütçe -TOSilesayte.. 
ilk konuşmayı yapan sapar sözcünün tam; zuklma, 
Yitee Meçisin büyük önemini müdrik alarak m Yüce 
Meditt gangda? sanarak sözlerime başkyarum. 

MecE^rnnJzm bütçeleri üzerinde süyîemnesA ge
rekenler^ bear Henekinden astta gazla bir enentmûyei 
katBMtmıçtüt. 

Rakam olarak bütçeni» yaklaşık 1/350İİ nispe
tinde bir bölümünü konuşuyoruz. Ancak hemen ifade 

Görüşme süremizin dolmasına az kaldığı için, 
saat 14.00'de tekrar toplanmak üzere birleşime anı 
veriyorunı. 

Kapanma Saati : 12.5? 

edelim M; b» vesile 3e söylemek üzere*/ üzerinde efd-
diyet ve hassasryeîle durmak zorunda olduğanteız hu
suslar, neticeleri itibarıyla beüci de diğer bölümlerin 
tamamında soylî e«ekIeTİnııtffitn toplamından daha 
önemli olacaktır. Çünkü, bâ-çok önemli memleket 
meselelerine M^cIMerimizln araştırıp kanunlaştıracağı 
tedbirler ortaya konmadan, temel çözümler getirmek 
mümkün değildir. Meselelerimiz birike birike bu nok
taya geîinmişîir. 

Mesela anarşi meselesi, bugünkü iktidar muhale* 
tfette iken, kendileri hükümet olur olmaz anarşi kökü-
künden kuruyacak intübaım veriyordu; ne okhı? On 
misli arttı, umutlar ters istikamette gelişiyor, okuBarr» 
tatilleri devamlı uzatılıyor, bir bakıma okulsuz maarif 
esprisi geırçekleşiriîiyor; fakat yine cinayetler, yine 
soygunlar artarak devam ediyor. Yoldan geçen oto-
molbife benzin dökerek yakmak, Maliye kasasından 
Devlet parası soygunlarının başlaması ise, anarşi sa
hasında yenli açılan kapılardır. Görülüyor ve tecrü
belerle birer birer deneniyor ki, polisiye tedtMrlerie 
anarşinin kökünü kurutmak mümkün değildir. Bece
riksiz idarelerin bu işteki rolü, yangını söndüreyön 
derkefr kuvvettendir en bar noktaya gefamş olmaktan 
tarettir. 

Mesele hükümetleri aşmıştır. Maneji bataklıkları 
kurutacak temel tedbirleri getirmek M ĉfîsfeMmjzhT 

» • • • « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati :, 14.00 

BAŞKAN — Başkanvekiü Mahmut Şevket Doğan 

DİVAN ÜYElJEllt — İrfan Biuay (Çanakkale), Nizamettin Çöfbam (Kütanya) 

BAŞKAN — 109 ncu Birleşimin 2 nd Oturumunu açıyorum^ 

UI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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r vaaifesMir. Mediskrimian mesaSiyeti bunun için git- ı 
^hçe ağırlaşmaktadır. 

darâz jıtesetesj: Dövk sdunhsı had aafbsya var- I 
«ıştır. Töfemufttaki IbJr kısmı rötuşlarla seyahat dö- I 
vizlerini tahdit etmekle, köklü tedbirler isteyen bu 
meseleleri halletmek münıkün değildir. Türkiye'nin 
birikmiş meseleleri vardır. Büyüyen Tttrkiyê nin me- I 
selelerinin boyutları da büyümüşffîr; Ibnnlar kısıt- | 
layıcı tedbirlerle değil, kaynakları geliştirici teliftir- I 
ferle ancak önlenir.' 

(Kemerleri sıkma, keçiboy«uzundan yağ çıkarma I 
değJI; ihracat seferberüfiiıni başlatmamız lazımıdır. I 
Bu, mevzuat işidir, temel iştir, yine Yüce mesüsleri- j 
mazin halledeceği iştir. i 

Petrol gemileri dönsün, denince dönmüyor. Ra- I 
f jnjeaiiler tam kapasiteyle çalışsın, demekle bir şey bit- ] 
miyor. Zirai gübre yokluğu, göz göre göre, bir felaket I 
sebcbâ oöma yolundadır. j 

öı&mk sözde değtdir. Keyfiliği ortada» kakura-
cak mammmt gerekiyor. Saça ceza değil de, salaşlara | 
ceza verme yetkM tantyam mevzuatın ayaklanması ge-

«in vardır. Bu eskimiş kantta sebebiyle 3 fefej Virk 
fe-ahktomaJ aJabihaek İCYB, 5 Wn Türk lirabkga-
«&e ilam vewaek ve aylarca beklemek gerekmek
tedir. Yirımiaci asrın son çeyreğinde kalkman Tür
kiye'nin beyte bir zaman kaytana, beklemeye, is
raftı tsbammim yoktur. 

1976'da Libya'da bir yol ihalesi aîUık. Bunu 
kar^yoEarımız yapacak. Devlet sektörü olarak bu 
uk dışa çükıştır, yararlı bir çıkıştır. Fakat mevcut 
mevzuat sebebiyle, şimdi Libya'da bir dozer amfi
si fttrösa, onu satan ahp takınak için Türkiye'de 
gazete Sanı vermek ve beklemek, beklemek gerek-
TOektedtİTd 

Yıllarca önce çıkarılmış olan Âlâtı Sabite Yer
gisi, bîr makineyi yere tespit eder daha ryi iş ya
parsan daha çok vergi vermeyi; eğer aynı makine
yi tespit etmez, "köM iş yaparsan Âtâtı Sabite Vergi
sinden muaf olma, daha az vergi verme avantajım 
getiriyor. Libya - Türkiye Bankasının kuruluşu, 
mevzuat sebebiyle uzayıp gidiyor. Yabancılara iza
fe edilen bir söz var: «Türkiye kalkmaca*; ama 
mevzuat müsait değil.» Meclslerimlz verimli bir 
çalışma dönemine giremezse, mevcı^ mevzuatla bu 
espri Ijokfkat akıyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye büyümüştür, me
seleleri büyümüştür yeni devir başlamıştır. Bu ye
ni devir, MeclisferimMn en önemli dönemidir. 

Bu donemde Meclislerimiz, ilerlememize, mad
di ve manevi kalkınmamıza, kâmil manada insan 
haklarının kuşanılmasına mani bütün mevzuatı 
süratle ayıkîamalıdır; yeni ve önemi kanunları çı-
karmahlflır. Yetki kananları çıkarmalıdır. Denetini 
görevini sadece komisyonlara havale ederek değil, 
fiRi neticelerini görecek şekilde yerine geJürmeldir. 

Bütün bunlar için öe yapmalıyız? Pratik teklif
ler ortaya k#ya=*k sözlerimi ümıamîayacağHn. 

Ancak sözlerimi tamamlamadan önce, Meclis 
bütçeleri söz konusu olduğu zaman mutlaka dik
kat edilmesi gerektiğine inandığım bir noktaya da
ha işaret etmek istiyorum. Bu husus, parlamenter
lerimizin çalışma imkânları meselesidir. Devleti-, 
mizta iewd kwu5t^ W Mecüsieriımzdar. Bütün 
Öneafi işfcci, temel çöainrieri ona haıvaie ediyoruz. 
ParfWMöerteriıri:ze büyttk saromlufaıklar yortu
yor, önemS Uemetter b*%oraz. M^efcmfciferi-
ıniz %aiHmfem çıkaracak, cenrfyefm au%^iaıuu 
ü&âp ed*oek, cevaplarım tadacak. Bütim vatan 

-m&smam seçm«nteri dinleyecek, böteafcrinto ih-

Büüün bunlar, Meclislerimizin verimli bir kanun 
yapma dönemine girmesi zaruretini ortaya koymak
tadır, Anayasanın emrettiği, herkesin manevi varlığını 
geliştirme hakkım kullanabilmesi, şüphesiz temel şart
lan hazırlanmasına bağlıdır. Özellikle Anayasanın 
10 nçu maddesi, fertlerin manevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlama görevini sarahaten Dev
lete vermiştir. Büfiin bunlar ve bu gibi temel mesele-
lerîmiZj Meclislerimizin verimi çatışma gereği ve za
ruretinin önemini bir kere daha ortaya koymakta
dır. Onun içe* bu Bütçe vesatesJyie yapdan fa konuş-
aafllar büyük önem Jtaamtmınld'adM'j 

Buraya kadar söylediklerimi kısaca özetlemek 
gerekirse; önemi ekonomik meseîeîerimıizin çözümü, 
sosyal muhtevalı kanunların çıkarılması, refahın 
artırılması ve herkesin artan refahtan adil olarak 
payını alabilmesi, manevi ve maddi ]cftJknvmımnrF.m 
gerçekleştirilmesi, demokrasilinizin yeni merhalesinde 
insan haklanmn teminat altına ahnması için, Yüce 
Meclisimize tarihi görevlerin düştüğü önemli bir dö
nemde bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; sadece anarşi mesele
si, Arasat *pfarfrprJUji, -ağır sanayi, manevi kal-
Jcmnaı «W pek öaemfii haaisefer» kmdeğil; bir
çok basit görünüşlü, ilk nazarda teferruat İntfbaı >'e-
*m mmamtaa &e$&â&koaâ ût sen derece zaruri 
bir noktaya gelmiişflir* Meadm; ttr 1*9* «ayık Ka-

- , ^ » — 
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tiyaçlarıını tespit edecek, bu tedbirlerini kanun çıka
rırken, denetim görevini yapanken, bütçe ve plan 
görüşmelerinde değerlendirecek. İcrayı denetleye
cek, haksızlıklara ve yanlış gidişlere mani ola-
caik. Bütün bu görevler için elindeki imkânlar nedir 
milîetvekiKerinin? Gidip bakanlıkların, genel müdür
lüklerin özel kalemlerinde beklemek mi? MiIIetve-
kiiîcrimiz, bütün bu hizmetleri yapabilmek, gerekti
ği gibi yapabilmek için nerede çalışacaklar; kori
dorlarda mı? 

Sayın miSletvekiIîeri, m'ilîetvekiEerinıiz kendi bi-
naHarına girerken dahi hüviyet ibraz etme duru
munda kalmaktadırlar; Meclisinin bahçesinde otur
ma ve dolaşma imkânı yoktur. Milletvekilinin mi
safirini kabul edebileceği müstakil bir odası, bir ça
lışma masası imkânı bile mevcut değildir. Milletve
kili üçüncü hamur kağıda yazılmış bir seçim maz
batasını alıp geliyor ve dört yıllık hizmet kesimini 
bu salon, koridorlar, bakanlıklar ve evde, bekle
yen misafirler arasında dolduruyor. Miîîetvekilleri-
tnize, görevleriyle mütenasip çalışma imkânım mut
laka temin etmek zorundayız. 

Meclislerimizin çok kalabalık olduğu hususu 
açık bir vakıadır. Bu meseleyi de halledebiliriz, ama 
her şeyden önce parlamenterlerimizi, görevlerinin 
gereğini yapacak imkânlara kavuşturmalıyız. Bu
nun için Senato ve Meclis Başkanlarımıza görev 
düştüğünde şüphe yoktur. 

Sayın miHeitvekiEeri; bu önemli hizmetleri ya
pabilmek için, Meclislerimizin saygınlığını koru
mamız zaruretinde birleşmemek mümkün değildir. -
Bunun için, hiç şüphe yoktur ki, birinci şart, bizzat 
bizlerin titizliği ve dikkati olacaktır. Bu kürsü yum
rukların tartıştığı, küfürlerin yarıştığı bir yer de
ğil; fikirlerin tartışıldığı yüce bir mevkidir. 

Meclislerin sayguıhğı konusunda ikinci önemli 
husus, icranın (idarenin) Meclislere saygınlığını ger
çekleştirme çalışmalarımız olmalıdır. Tüm idareye 
geçmeden önce, Mecliskrimizin kendi yönetimle-
rmden Meclîs iradesine saygınlığı bekliyoruz, on
dan sonra bütün icradan. 

Mesela; 1975 yılı Bütçesinde Meclislerimiz, Mec
lise bir cami yapılması için bütçeye 280 bin Türk 
liralık bir ödenek koymuştur. Netice ne olmuştur? 
Senato ve Meclis Başkanlarımız bu iradeyi yok farz 
etmiştir. 1976 Bütçesinde MecSîsîerimiz aynı mak
sat için, bu kere de SC# bin Türk liralık ödenek 
koymuştur; fakat bu irade yine yok farzedilmiştir. 

Meclîslerimiz de bu tutumlar karşısında hiçbir 
müeyyide aramamıştır. Bu gibi tutumlar dikkatler
den kaçsa da, kaçmaca da birikiyor, sonra yaygın
laşıyor ve netice itibarıyla, Meclis iradesine say
gınlığı zedeliyor. 

Muhterem mnietvekilEeri, burada genel meşe-' 
içlerden çıkarak, bir özel meseleye de dokunmak 
istiyorum. Meclis ve Senato personeli arasında bu
gün mevcut olan birtakım farklılıkların giderilme
sine önem vermek zorundayız. Birine servis yapı-
luken, diğerine yapılmaması, birime elbise veri
lirken, diğerine elbise verilmemesi, bu Yüce Mec
lislerimizin adalet duygusuna yaraşmaz. Bu aynı 
çatı altındaki personel arasındaki İkiliği, Sayın 
Basımımızdan mutlaka biran önce kaldırmasını 
rica ediyorum. 

Sayın miüetvekilSeri, bu konuda bir noktayı da
ha belirtmek istiyorum. Her fırsatı değerlendire
rek, Meclisleri küçük düşürücü girişlimde bulunan 
ve neşriyat yapan bazı merkezler varıdır. Mesela; 
bir kısım vasıtalarda parlamenterlere tanınan hak
larla, san basın kartı hamili basın mensuplarına 
tanınan haklar aynıdır. Şimdi, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğüne hazı yetkiler tanıyoruz. Bir genel mü
dür, 1C9 kişiye basın şeref kartı veriyor; bu kart 
hamilleri ömür boyu bu ayrıcalıktan yararlanıyor. 
Aynı hakkı Meclisler, mahdut olan eski parlamen-
terîer için tanıyınca bir istismar yarışıdır başlıyor. 
Hiç olmazsa, bu yarışa parti yetkililerimn, Meclis 
ve Senato Başkanlıkları gibi Saygın mevkidekilerin 
katılmamasını temin etmek günü artık gelmiştir. 

Muhterem miîletvekileri, bir gerekçe mahiye
tindeki büıiün bu maruzatımdan sonra, açık ve sarih 
tekliflerimi arz ediyorum. Ayların, yıîîann ne ka
dar çabuk geçtiğini görüyoruz. Halbuki, Parlamen
tonun yapacağı çok önemli görevler vardır. Tekli
fimiz şudur: Dört grup başkanvekili bir araya gele
rek, önümüzdeki dönem çalışma programım anahat-
larıyla tespit etmelidirler. Dört partinin temsilcilerin
den müteşekkil alt komiteler kuruîmalı ve kanun 
çalışmaları süratle yürütülmelidir. Mevzuat yeni
leme devresini başlatmalıyız, yılların biriktirdiği me
seleleri süratle çözmeliyiz. 

Bu mevzuat yenileme komiteleri - bir ön teklif 
olarak arz ediyorum ki - asgari şu konularda çalış
malıdırlar.., 

BAŞKAN — Sayın Aksay, 1 dakikanız var, lüt
fen toparlayın efendim. 
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HASAN AKSAY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
toparlıyorum. 

• 1. İnsan hakları ve anarşiyle ilgili mevzuatın 
yenilenmesi, 

2. Sosyal muhtevalı mevzuatın yenilenmesi, 
3. Ekonomik meselelerle ilgili mevzuatın yeni

lenmesi, 
Bütün bunları yapabilmek için önümüzdeki za

manı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Aksi tak
dirde, sıkıntılar her gün artarak devam edecektir. 
Onun için, Parlamentomuzun zamanı çok kıymet
lidir. Yüce Meclisiniz bu dönemde mevzuat yeni
leme görevini tamamlayabilirse, bugün buna bir baş
langıç olabilir ve en kısa zamanda ilk adımı atabi
lirsek şüphesiz en hayırlı, en önemli işimizi başlat
mış oluruz. 

Bu bütçe müzakerelerinin zabıtlarda kalan fi
kirlerden îbaret olmamasını, mevzuat yenileme dev
resini başlatmasını temenni ediyor, Milli Selâmet 
Partisi Grupu adına Yüce Meclise saygılar sunu
yorum^ (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Efendim, parti grupları adına konuşmalar bit

miştir. 
Şimdi şahısları adına lehinde Sayın Muammer 

A&soy, buyurun efendim. 
Sayın Aksoy, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim» Buyurun. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Parlamentomuz hakkında söyleyeceğim çok şey 

vardı. Bunları yazdım, baktım ki 20. dakikayı geçi
yor. Onun için yazdıklarımın bir özetini burada 
serbestçe, metne bağlı olmadan dik getirmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; hepimiz kabul ederiz ki, 
demokrasilerin ve bizim demokrasimizin de teme
li parlamentolardır. Hele bizim Parlamentomuzun 
(Türkiye Büyük Millet Meclisinin) Türk Talihinde 
çok büyük bir rolü olmuştur. O, aynı zamanda kur
tuluşumuzun da temeli olmuştur. Bu nedenle Türk 
Parlamentosuna karşı saygı duymamak olanaksız
dır. 

Tarih'nıizin en önemli ve en bunalımlı anların
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi unutulmayacak 
görevler ve hizmetler yapmıştır. Bugün her ne ka
dar 1961 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin 
Parlamentosu, 1924 Anayasasında olduğu gibi, Türk 
Milletinin yegâne ve hakiki temsilcisi unvanı taşı-
mcmaktaysa da yine en önemli temsilcisidir, bir nu

maralı temsikitaldir. 
Bu nedenle, Parlamento üzerinde özellikle dur

mamız ve onun ne yaptığını, ne yapamadığını belirt
memiz gerekir. 

Arkadaşlarımdan bir kısmı, Parlamentoyu eleş
tirmeye âdeta saygısızlık gibi görmek ve göstermek' 
'Mediîer. Ben bu kamda değilim. Saygımız çok üs
tündür; ancak şunu biliriz ki, özeleştirinin olmadığı 
yerde, gelllşme ve ileriye gitme olamaz. 

özelikle bu Parlamentonun görevi, tüm kurum
lan ve kişileri çuvaldızlamakur. Başkalarına çuval
dız sokacak bir kurumun, biraz da kendisine iğne 
sokmasını bilmesi gerekir. ' 

Arkadaşlar, büyük yetkilerimiz var. Bu yetkile
rimizin yerine getirilebilmesi, en başta düşünce öz- ' 
gürlüğüne saygıyla olur. Parlamentomuzun temeli 
budur: Parlamenterin söz hakkı, söz serbestliği... 
Acaba Parlamentomuzda bu olanak var mıdır? Açık
ça söyleyelim ki yoktur..* 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Niye yok? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Yoktur. An
latacağım, lütfen sabır buyurunuz. İşte birincisi bu, 
bundan yok. (CHP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar hiçbir suretle parti ayırımı yap
madan, kendimize de çuvaldız sokarak bunu arz 
edeceğim. 

Arkadaşlar birincisi; Parlamentomuzun iki kana* 
dmdan birisi, yani Cumhuriyet Senatosunda konuş
ma hakkı vardır, burada Millet Meclisinde oy verme 
hakkı vardır. Senatoya oranla 2,5 misK fazla üyeye 
sahip olduğumuz halde» herhangi bir konuda İçtü
züğümüze göre yalnız iki tane muttu vatandaş, (Üye) 
konuşur, ondan sonra konu kapanır. Bu o kadar za
rarlıdır ki, buradaki birçok sabırsızlıkların nedeni, 
bu iki üyeden başkasının konuşmaanasulır. Halbu
ki Senatoda altı üye konuşmadan yeterlik önerge
si oya konulmaz. Ve mevcudu 2W bile olmayan yer
de durum böyle, iken bizde iki kişi konuşur. Ne
den? Efendim, çok konuşulursa işler çıkmazmış. 
Arkadaşlar, o zaman burada haftada üç gün değil, 
alh gün toplanırız. 

Nedir acaba Millet Meclisinin elindeki silahı ve 
hizmet vasıtası, konuşmanın dışında? Hükümette de-
ğiifcek, konuşarak yararlı olacak, karşılıklı olarak 
fikirlerimizi ortaya koyacağız» Yalnız partiler değil, par
ti Sözcüsü olmayan milletvekilleri, tarafsız miHetve-
k İleri de konuşacaktır. Hele parti sözcüsü oümayaiaı 
milletvekilleri konuşursa, zıt partiler arasında «dı -
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yaîog» dediğimiz yakınlaşma öyle sağlanabilir. Oy- I 
m ha olanak yoktur. 8u oSanağm olmayıp, Millet 
Mensinde büyük bir sinirlilik yaratmaktadır. Laf I 
atmalar, özellikle bundan ileri gelmektedir. Çünkü 
geliyor bir arkadaşımız (yani milletvekili) burada 
demagoji yapıyor, borada gerçekleri tahrif ediyor, I 
burada - öaür dilerim - zırva söz söylüyor. Aşna arka- I 
daşiar, demokraside «zırvalama hürriyeti» de vardır. 1 
(AP sıralarından gürültüler) Bâr dakika arkadaşlar, I 
«Demagoji yapma hürriyeti» de vardır, «zırvalama 
hürriyeti» de vardır. (CHP sıralarından alkışlar) Hat- ] 
ta, bir dakika... I 

Sayın Başkanım, söz kestikleri zaman lütfen... I 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, sayın miHetvekiBeri- i 

nin, Yüce Meclise kürsüden arz ettikleri beyanla- j 
rını, «Zırva» diye bir ilim adamının dilline yakış
mayacak tarzda vasıflandırmanız teessüfe şayan- I 
dır. (AP sıralarından gürültüler) Rica ediyorum Sa
yın Aksoy. | 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Baş- | 
kamım, o zırvalamayı bana lütfen atfediniz, benim 
zırvaladığımı kabul ediniz. (CHP sıralarından alkış
lar) i 

BAŞKAN —- Rka ederim. Sayın üyelerin konuş- I 
maSan sizinki kadar değerlidir, onun için «Zırva» 
«özünüzü de üzülerek karşıhyortmı. Rica ederim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ben bura
da bir gerçeği anlatmak için konuşuyorum. Çünkü 
dışarıda, «Niçin söz kestin?» diye kendi arkadaşı
ma da Sorduğumda, «çünkü demagoji yaptı, zırva- I 
ladı, yalan söyledi» diyor. Ben de ona diyorum ki: 
«Arkadaş, kürsüde konuşulduğu zaman kimin zırva
ladığı, kimin yalan söylediği bilinemez. Onun için 
lütfen susarsın, söz kesmezsin* o arkadaşlar gibi; so
nunda çıkıp konuşur cevap verirsin.» Onun için, 
meşhur sözü tekrarlıyorum. «Demokrasilerde zır
valama hürriyeti de vardır» diye. Bu, benim değil; I 
tanınmış bir insanın sözüdür ve daima demokraside I 
anlatım* bu. 

tSMET ANGI (EskişeMr) ~ Adı ne © adamın? | 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — «Zırvaladı» | 

diye söz kesilmez; onu anlatıyorum. tşfe Parlamen
tomuzu çığırından çıkaran, bu M atanlardır onu I 
mûatjurfk Miyortıaa. lütfen laf atmayınız, J 

Sayın Başkanlardan ricam şu olacak: Eğer bu 
WxStssSBXstö&ıdSt- bkbirİMiM karşihklı dimememizi is- I 
tiyorsamz, en büyük cezalan (Tesadüfen kravatını i 
takıp geimeyen kimseye karşı gösterdiğiniz hassas- I 
lığı) söz kesenlere karşı kullanma ve lütfen söz ke- ] 

senleri cezalandırınız. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Başka türlü, Parlamento millete ör
nek olamaz arkadaşlar. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Burası 
üniversite değil hoca. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — İşte* de
mek kî bu huyundan vazgeçmeyeceksin. (Gülüşme
ler) 

Arkadaşlar, biz istiyoruz ki; Türkiye'de demok
rasi yerleşsin. Demokrasinin yerleşebümesi demek, 
başkaîarmm sözünü ağzına tıkamadan sonuna ka
dar dinîeyeJbikne geleneğinin sağlanmasıyla olur. 
Eğer Parlamentoda m^etvekiileri kendiuerini 4in-
letemezse, birbirlerini dinPeyemezse, sözlerim* keser-

| lerse, küfür ederlerse ve kaba kuvvete başvururlarsa; 
gencecik çocuklardan* ya da sade vatandaştan bir-

I birlerini hoşgörüyle dinlemelerini istemeye hakkı
mız yoktur. Bunu öğrenme zorunluluğundayız. Bu-

] mı arz etmek için buraya geldim. 
\ Şimdi, demek ki yapılacak iki nektaı&an biri; 

şu İçtüzükte değişBkük yaparak, iki tane nriHetveki-
linln konuşması kuralmı kaidrrmahdu* İd burada ko-

j nuşulduğu zaman, en başıma gütmeyen* «demagoji» 
diye kabul ettiği sözler bile olsa, «Ben nasıl olsa çı
kıp, cevap verebileceğini» güvencesiyle, sabırsızlık-
tan vazgeçmelidir. 

Bunun dışmda, «güniiem dışı konuşmalar» da 
bile İçtüzüğümüz son derece köîü kaleme aîuunış-
hr. Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü, bizimkiyle kı
yaslandığı zaman, idealJ ir. Bakıra İçtüzüğümüz ne 

I diyor: «Zorunlu» olan hususlarda, «Olağanüstü önem 
taşıyan» hususlarda gündem dışı konuşma yapıla-
fe2Jr.» Halbuki, CnnaBıanlyclt Senatosunda, «duyura
cağı herhangi bir şey olduğu zsanan, üye gündem ̂ dı-

I şı söz ister, Meclis Başkam da müsaade etmezse, Ce-
nel Kurucun hakemliğine başvnrabiiir.» diyor. Bizde 
bu kadar sıkı şartlar olduğu için birçok başfcanvekiîi 

I bu hükmü zorlamakta, hiç de olağanüstü bir önem 
I taşımadığı veya zorunluluk bulunmadığı halde İiye-
1 ye, «gündem dışı konuşun» demektedir; öteki baş-
I kanveküi «konuşmayın» demektedir. O halde, bu 
I noktaya da yine Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne 
I benzetmemiz gerekir. 
I Arkadaşlar, Parlamentomuzun çeşitli kanunla» 
1 rı yapmadığını görüyoruz. Çok yazdc ki, bu kanun

ların bir kusma Anayasamızda emredifcniştir, bu ka
lsan 6 ayda çıkar diye. 7 senedir çatmayan olduğu 

i gibi, 1961 Anayasasının 6 ayda çıkmasmı emrettiği 
I kanunlardan da çıkmayanları vardır. Bunları cıkar-
| inak lazımdır. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Güvenlik mah
kemeleri gibi.... 

MUAMMER AKS0Y (Devamla) — Evet... Gü
venlik Mahkemesi.,. Adalet Bakanlığı bütçesinde 
ona dair konuşacağını. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Hükümetsiniz, geti
rin. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Biraz son
ra, Anayasa kısmında da yine konuşacağım aziz ar
kadaşım, dinlersiniz o zaman. 

Şimdi bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. 
Arkadaşlar, mjHetvekflinin konuşmaları, yatoız 
memMket gerçeklerini bilmesine dayanmaz. Eğer bu
rada özlü konuşmak istiyorsak, o zaman bilgi da
ğarcığımızı zenginleştirebilmek için. her an kütüpha
nemizi zenginleştirmemiz ve arşivimizi kurmamız la
zımdır. 

Dünyanın hiçbir yerinde bir parlamento yok
tur ki, arşivi olmasın. Arşiv deyince, bizim de arşi
vimiz var diyecekisiniz; ama arkadaşlar, bu arşiv de-
ğldir, arşivle alakası yoktur. 

Sizi sırf özendirmek için bir Örnek vermek işti- ', 
yorum, memleketimizle ilgili, hayatımdaki bir örne
ği. 1974 yıbnda Kıbrıs müdahalesinden sonra, Al- : 
manya'ya Türk tezini savunmak için gönderilmiş
tim. Cumartesi günü Alman Radyosunda konuşma . 
yapacağım. Bizim Elçilikten Forsthofun, yani Km- l 
rıs Anayasa Mahkemesi Başkanının konuşmasını, is- ! 
tifa mektubunu istedim; Makarios'a karşı istifa mek- | 
tiîbu; bulunamadı. Cuma günü olduğu için ratdtak-
kak bulmak mecburiyetindeydik, Elçiden yalnız ba- j 
na otomobilini tahsis etmesini rica ettim. Yaran saat- j 
te parlamentoya gittim ve Parlamento Arşivine «L/üt- • 
fen Kıbrıs dosyası» dedim, «2Gı tane Kıbrıs dosyası . 
var» dediler. «İçinden Forsthofun yazışını jstiyo- j 
ram» deyince, «O halde Forsthofun dosyasına ba- ; 
karız» dediler. İşte arkadaşlar, aldığım 20 tane, o gün- i 
kü tarihi taşıyan, Forsthof istifa ettiği zaman, Ma- ' 
karibs'u naşı] itham ettiğini gösteren belgelerin fo- İ 
tokopiler. 10 dakika içinde elde ettim bunları ve 1 
Elçiliğe döndüm ve ertesi günü de Alman Radyosun- J 
da belgeyi okuyabilme olanağına sahip oldum. Cu- j 
martesi idi, başka türlü elde edemezdim. i 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen toparlayın-
efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Toparlaya
cağım efendim. 

Eğer kütüphanemizi düzenli bir kütüphane ha
line getirirsek - ki, Komisyonumuz hâlâ, iki sene

di?» kapujta rağmen çalışamamaktadır; çünkü Se
nato, üyelerini seçmemİştir - ve iyi bir arşiv kurar
sak, o zaman burada birbirimize karşı konuştuğu-
mnü&i» satajşnıadan Ço^ vesikaları dik getirme 
oianağma sahip ohıruz. 

Ayrıhrken bir cümleyi daha söylememi mü
saade eder misiniz Sayın Başkanım; o da, özellikle 
Meclis Başkanımıza hitaben olacaktır. 657 saydı 
Kanun, Meclis personeli, üzerindeki tasarrufların 
Meclis Başkanlık Divanı tarafından yapılacağını 
öngörür, öğrendik ki, bu yetki yalnız Başkanımı
za verilmiştir. Sanırım ki, Komisyondaki değişik
likle yahut da oraya geldiği zaman. Bu, kanuna 
aykırı bir düzenlemedir. Evet, Meclis Başkanımız 
bunu kötüye kullanmayabilir. Ama, neredeki bir ki
şiye çok yetki verilmiştir, orada daima kötüye kul
lanma ihtimali mevcuttur. Binaenaleyh, bunun da 
Başkanhk Divanına verilmesini ve özellikle başka 
noktalarda da doğrudan doğruya Başkana verilen 
yetkilerin genellikle Başkanlık Divanına tanınması
nı», çok daha demokratik bir çözüm olacağı ka-
ntsındayuH. 

10 dakika içerisinde kendi kendimizi eleştirme 
bakımından daha fazla olanağa sahip olamadım. 
Hele değerli arkadaşlarım, sözlerimi keserek 2 daki
kamı da mahvetmemiş olsalardı, belki biraz daha 
fazla şey söyleyebilirdim; 

Son olarak: Bu Genel Kurul topîaraülarındaki 
boşluğun sebebi, kulistir. Onun için Sayın Başkan
dan, hademelerin sandalyelerinin kaldırılmasını de
ğil, kulisteki koltuk ve sandalyelerin kaldırılması
nı ve böylece ntümkün olduğu kadar kuliste uzun 
şüfe kalmayıp içeri girmemizin sağlanmasını rica 
«derim. 

Tjeşgftjiir ederini. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, teşekkür ederim. An
cak zatialinize 4 dakika daha fazla konuşma imkâ
nı verd'ik efendim, bunu da lütfen bilin. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Senato adına Cumhuri
yet Senatosu Başkanvekili Sayın Rahmi Erdem, bu-
yurun efendini. 

G Ş E ^ T O S U BAŞKANVEKİLİ RAHMİ ER
DEM | £ . ^Senatosu İstanbul Üyesi) — Sayın Baş
kan, Mittet Mf^lsinin sayın üyeleri; temsil etmek
te şeref duyduğum Cumhuriyet Senatosu adına siz
lere saygılar sunarım. 
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Sayın üyeler, grupları adına konuşan sayın söz- | 
dileri ve şallısı adına konuşan Sayın Aksoy'u dik
katle izledim. Kendilerinin konuşmaları bize ışık 
tutmuştur; kendilerinin konuşmalarından Senato
nun yönetiminde, her safhada istifade etmek yol
larını arayacağız. Kendilerine bu eleştirilerinden do
layı şükranlarımı sunarım. I 

Sayın üyeler, Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Uy
sal ve Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsü Sayın De-
nıirtola'nın iki noktadaki eleştirileri üzerinde gö
rüşlerimi arz etmek fırsatını bana vermenizi is
tirham ederim. I 

Sayın üyeler; hem Adalet Partisi Sayın Sözcüsü I 
hem Milletçi Hareket Partisi Sayın Sözcüsü, Cum- I 
huriyet Senatosunun kaldırılması konusunda gö- I 
rüş ifade ettiler. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket I 
Partisinin Sayın Sözcüsü, Milli Birlik Grupunun I 
fuzuli bir kuruluş olduğunu, kaldırılması iktiza et- I 
tiğini ileri sürdüler. (AP sıralarından «Doğru, doğ- I 
ru» sesleri) I 

Sayın üyeler, şüphesiz ki, Türk Milletinin sözcü- I 
leri, temsilcileri bu kürsülerde görüşlerini çok bü- I 
yük bir serbestlik içerisinde ifade etmelidirler, ifa- I 
de edeceklerdir. Ancak, takdir buyurursunuz ki, sa- I 
vunma hakkı dünyanın en kutsal hakkıdır. Bu sa- I 
vunıma hakkı kişilere nasıl en kutsal hak olarak ta- I 
nmmışsa, kuruluşlara ve kurumlara da tanınmak I 
zarureti vardır. I 

Bu noktayı arz ettikten sonra, yasal durumları I 
da sizlere bir kere daha - izninize sığınarak - arz et- I 
inek istiyorum. I 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5 nci mad- I 
desi yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet MecM- I 
sine vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının I 
63 ncü maddesinde, Türkiye Büyük Millet Mecli- I 
sinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan I 
oluşacağına dair ketsin hüküm vardır. Yine Cum- I 
huriyet Senatosu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası- I 
mn 70 nci maddesine göre kurulmuştur ve MiMi I 
Birlik Grupu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 70ı I 
nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre kurulmuş bir I 
tesistir. I 

Bunları arz etmekte bir maksadım var sayın üye
ler. Aynı şartlar altında kurulmuş, aynı Anayasa 
ile kuruhnuş, aynı Anayasanın teminatı alında olan I 
ve aynı Anayasaya göre aynı görevi birlikte gö- I 
ren iki kuruluşun birbirine karşı tutumlarında çok [ 
dikkatli, çok hassas olmaları lazım geldiği ka- I 
naatindeyim, 1 
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Sayın üyeler, eğer aynı şartlar altında aynı ana
yasanın teminatı altında kurulmuş bulunan mües
seselerin birbirine karşı saygınlığı kalmaz ve bu
rada karşılıklı konuşmalara sebebiyet verecek gö
rüşmelerle, Parlamentonun bir kanadının diğerini 
itham etmesine yol açarsak, karşı kanadın da sa
vunma hakkını ve bu suretle söyleyeceği sözlerin 
tekrar cevap bulması halinde, bu yüce müessesenin 
kamuoyunda saygınlığına halel geleceğinin unutul
maması lazım geldiği kanaatindeyim. 

Sayın üyeler, Anayasanın nasıl değiştirileceği, 
Anayasanın 165 nci maddesinde yazılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1/3 üyesinin 
teklifi ile ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yine 
Anayasada yazılı 2/3 çoğunluğu ile Anayasayı de
ğiştirmek her zaman mümkündür. 

Hem, Adalet Partisinin tek başına, bu yetmiyor
sa (ki, yettiği kanatindeyim) aynı görüşîe olan Mil
liyetçi Hareket Partisinin üyeleri ile birleştikleri 
takdirde bu sayıyı bulacakları da basit bir hesap 
meselesidir. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — 2/3 çoğunluğa 300 
kişi lazım. 

C. SENATOSU BASKANVEKİLİ RAHMİ ER
DEM (Devamla) — Teklif için arz ediyorum efen
dim, teklif için arz ediyorum sayın üyeler. 

Bu yol varken ve bu tartışmaları o seviyede bu 
meclislerde yapmak imkanı varken, iki kanadın 
birbirine kırılacağı; iki kanadın birbirini eleştirmek 
suretiyle bu müessesenin kamuoyunda zedelene
ceği gözönünde bulundurularak görüşmelerin yü
rütülmesinde çok daha büyük fayda olurdu ka
naatindeyim. 

Sayın üyelerin görüşlerine burada sonsuz say
gımız vardır. Burada görüşlerini serbestçe söyleye
bilmeler^ muhakkak ki en doğal haklarıdır, fakat 
bu ince noktanın da gözönünde bulundurulması her 
iki müesseseyi de daha ziyade ulvi hale sokar ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi halk, nazarındaki, kamu
oyu nazarmdaki yüceliğini devam ettirmeye bir açı
dan, kendisi açısından da imkân bulmuş olur. 

Sayın üyeler, ben maruzatımı burada bitiriyo
rum. Bütçe çalışmalarında Yüce Meclisinize başa
rılar diler, saygılarımı sunarım. (CHP ve MSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdem, teşekkür ederim. 
Millet Meclisi adına, Millet Meclisi Başkanı Sa

yın Cahit Karakaş, buyurun efendim. (CHP sırala
rından alkışlar) 
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Sayın Başkan, konuşana süreniz 30 dakikadır. 
MİLLET MECLİS! BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Meclisinizin Başkam olarak Meclisimizin Bütçesini 
müdafaa zımnında belki ilk Başkan olarak Meclis 
kürsüsüne çıkıp konuşmam, bugünkü Başkanlık Di
vanının da geçen Başkanlık Divanları kadar ve belki 
de onlardan bir adım daha ileri, Yüce Meclise olan 
saygısının bir nişanesi olarak kabul edilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı, sizin teveccühlerinizle teşekkül etmiş, Meclisi
mizde bulunan bütün grupların oranları nispetinde 
katıldığı Meclisin en yüksek yürütme organı olarak 
sizin hizmetinizde bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanının asıl görevi ve 
en büyük en yüce görevi; bu yüce çatının altında 
milletvekilleri olarak bulunan, millet adına yasama 
ye denetim fonksiyonlarını ifa eden siz sayın milletve
killerinin bu görevleri yaparken, bunları en kâmil 
şekilde, en kolay, en rahat ve en güzel şekilde yap
manızı temin için gerekli her türlü yasal ve ananevi 
tedbirleri almak ve sizlerin isteklerinizi en iyi şekil
de yerine getirmektir. 

Bu anlayış ve düşünceler içimde, 3 ay önce MüM 
Meclisi Başkanı olarak seçtiğiniz ve bugün karşınızda 
yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların, sizin için 
yapmak durumunda olduğumuz çalışmaların hesabı
nı verme durumunda olan ben ve diğer Divan Üyesi 
olan arkadaşlarım adına, bugüne kadar göstermiş ol
duğunuz yakın ilgi ve destek için ve bundan sonra da 
yapacağınız uyanlar, destekler için sözlerimin başın
da hepinize şükranlarımı sunmak isterim. 

Sayın üyeler, Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu 
görevlerini yaparken - bahsettiğim gibi - İçtüzüklerin, 
Anayasanın ve diğer yasaların kendisine tanımış ol
duğu hakları kullanmaktadır ve bunları kullanmaya 
devam edecektir. Nasıl yürütmenin başı Bakanlar Ku
rulu ise, Millet Meclisinde yürütme de Başkanlık Di
vanınca temsil edilmektedir. Yasama, yürütme ve 
yargının ayrılığı, 1961 Anayasasının ana ruhunu teş
kil etmektedir. Yasamanın yürütmeye müdahalesi, 
yürütmenin yasama fonksiyonunu görmesi hiçbir za
man mevcut Anayasamız muvacehesinde tecviz edile
mez. 

Hal böyle olunca, yasama görevi yapan uzuvların 
da, yürütmeye şu veya bu şekilde müdahale etmesi, 
kanunların ve diğer İçtüzüklerin göstermiş olduğu 
kayıtların dışına çıkmak anlamı taşır ki, özellikle ya-
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sama görevi yapan ve bütün kuruluşlara, bütün yürüt
me kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara örnek olması 
lazım gelen Yasama Organında bu türlü tasarrufların, 
bu türlü girişimlerin makes bulmaması icap eder. 

Sayın üyeler, Başkanlık Divanının, görevlerini ya
parken kullandığı yasalar, yine Yüce Parlamentomuz
dan yüksek irade ile geçen yasalardır. Bu yasalar de
ğişmediği sürece, Parlamento bu yasalarda küçük ve
ya büyük değişiklikler yapmadığı sürece, bu yasalara 
en başta Parlamentomuz saygı gösterecektir ve gös
termektedir. Ve böylece Parlamentomuz, bütün diğer 
işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevlerinde de Türkiye' 
deki bütün kuruluşlara örnek olmak, yol göstermek, 
ışık tutmak durumundadır ve durumunda olmuştur, 
durumunda olacaktır. Bunun mücadelesini yapmak 
görevi tek tek her milletvekilinin, her üyenindir. Biz 
Başkanlık Divanı olarak başta kendimiz bu görevi... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Niye o kadar ba
ğırıyorsunuz efendim? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Sayın üyeler, mikrofonlar bozuk 
olduğundan, sesimi duyurabilmek için belki yüksek 
konuşuyorum; kusura bakmayınız. 

Başkanlık Divanının görevleri, bahsettiğim gibi, 
bu yasalardan, işte 657 sayılı Personel Kanununun 
36 ncı maddesinin «F» fıkrası, Genel Kadro Kanunu
nun 3 ncü maddesi ve buna benzer diğer yasalarla 
belirtilmiştir. Parlamentoyu daha iyi işler hale getir
mek, milletvekillerinin denetim, yasama ve halkla 
ilişkilerini daha düzenli hale getirmek için gerekli her 
türlü önlemleri almak Başkanlık Divanının görevi ve 
salahiyetleri içindedir. Bunu yaparken, hiç şüphesiz, 
görev verdiğiniz arkadaşlar sizlin isteMerinîzJ, gerek
sinmelerinizi nazarı itibara almak, programlarını ona 
göre yapıp kendi kuruluşlarından geçirmek durumun
dadırlar. 

Sayın üyeler, işte bu espri içinde, Millet Meclisi 
Başkanlık Divanınca • oybirliği ile kazrlanmış olan 
Millet Meclisinin yatırım harcamaları, cari harcama
ları ve transfer kalemlerini içeren Millet Meclisi Büt
çesi, gerekli prosedürü görüşülmek üzere Bütçe Kar
ma Komisyonuna, sonra Cumhuriyet Senatosuna in
tikal etmiş ve şimdi de huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Bu Bütçe üzerinde yasaların kayıtlayıcı ve Başkanlık 
Divanlarına tanıdığı bütün haklar kullanılarak, Mil
let Meclisinde yasama görevinin yan kuruluşları olan 
Millet Meclisi personelinin atama, terfi, kadro derece
leri yalnız ve yalnızca Başkanlık Divanına verilen ka
nuni bir görev olduğu için, ekli cetveller halinde su
nulmuş bulunmaktadır. Ayrıca, yahnin harcamaların-

m 
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daki kalemler, yine Başkanlık Divanının tasvibinden 
oy birliği ile geçmiştir. 

Hepiniz biliyorsunuz ve şikâyetlerinizi haklı ola
rak dile getiriyorsunuz; Meclisimiz ilk kuruluşunda 
tek meclis esasına göre kurulmuş, ama 1960'tan son
ra iki meclis aynı çatı altında çlışma yapmak zorun
da kalmıştır. Geçen bu 17 senelik zaman zarfında, 
Meclisimize, iki Meclis çalışma durumunda bırakıl
masına rağmen tek bir çivi çakılmamış, hatta Büyük 
Atatürk zamanında en büyük anıt olarak projelen
miş olan Türkiye Büyük Millet Meclisine, plan ola
rak yapılan master planı için de 1960'tan sonra tek 
bir eklenti öngörülmemiştir. Bizim ilk hedefimiz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisim ilk master planındaki 
seviyesine çıkarmak olacaktır. Bunun için, Meclisin 
içerisinde, yasama ve denetimle direkt fonksiyonu ol
mayan görevleri, yasama ve denetimle direkt olma
yan bütün yan kuruluşları, yan üniteleri başka bir bi
naya taşıyacağız. Bunun için, yine planda öngörülen 
yerlerde yeni idare binaları yapacağız. Bunun yakın 
b!r zamanda gerçekleşebilmesi için, bugüne kadar 
2490 sayılı Artırma Eksiltme Kanununun dar çerçe
vesine sokulan Türkiye Büyük Millet Meclisini, ye
ni çıkardığımız yönetmelikle 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanununun çerçevesine soktuk ve yakın bir zaman
da Meclisin dört bir tarafında, Meclisin bahçe inşaa
tının, ek bina inşaatının, kafeterya inşaatının başladı
ğına şahit olacaksınız ve böylece ilk yapılırken dahi 
öngörülmemiş olan milletvekili - halk ilişkileri için 
(Şu anda ve bundan sonra da büyük ehemmiyet taşı
yan milletvekili - halk ilişkileri için) yapının özelliği
ni bozmayacak şekilde ek bina yaparak, burada her 
seçim çevresi için gerekli büyüklükte; içinde sekreter-
ya, dosyalama işlemleri ve milletvekillerinin diğer 
gereksinmelerini karşılayacak çahşma imkanları sağ
layacak üniteleri yapacağız. (CHP sırlarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Böylece, milletvekillerinin esas 
yasama fonksiyonlarının en iyi görülebilmesi için ku
lisleri, kütüphane salonlarını, komisyon salonlarını ve 
hatta milletvekillerinin yemek yedikleri, oturdukları 
lokanta ve kahveleri yalnız milletvekillerinin oturabi-
bileceği, sohbet edebileceği bir yer haline getireceğiz. 

Meclîsimizi halktan tecrit etmemek için, Millet 
Meclisi Başkanı olduğum günün ertesi günü, Mecli
sin girişlerini yalnız polislerin kontrolüne terk ettik. 
Ümit ediyorum ki, kısa zamanda hazırlayacağımız ve 
büyük bir zaruret halinde olan Millet Meclisi Teşki
lat Kanunu çıktığı zaman, Meclisimizde özel giysi
leri olan, polis üniformasıyla ilgili olmayıp, yalnız 

I Meclisler için yetiştirilmiş özel giysili koruma eleman
ları ve koruma kadroları kuracağız ve böylece halkın 
Meclise yaklaşımını büyük ölçüde artıracağız. Halkın 

I Meclis binasını ve bahçelerini muayyen zamanlarda 
gezmesi için gerekti önlemleri aldık ve daha genişle
rini alacağız. 

Meclisimizin, kurulduğu andan beri noksan kal
mış olan sanatsal ve anıtsal kısımlarını ve Meclisimi
zin kültür köşelerini ikmal için yeni teşebbüslere gi
riştik. Bunun için «Millet Meclisi Vakfı» diye kısa 
bir zamanda bir vakıf kurduk. Bu Vakıf sayesinde, 
Meclisimizde noksan olan - Atatürk'ümüzün heykeli 
dahil - heykelleri, anıtları ve tabloları yaptıracağız. 
Türkiye'de iş bekleyen ve Türkiye'nin sanatını, kül
türünü dile getirmek isteyen pek çok ressamımıza, 
heykeltraşımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
kutsal vazifelerini yapmak için görevler vereceğiz ve 

I kısa zamanda, Meclisimizin hakikaten boşlukta kal
mış olan bu noksanlığım da gidereceğiz. 

Sayın üyeler, burada Meclis Bütçesi konuşulur-
I ken, övgülü sözler söyleyen ve ayrıca tenkit mahiye

tinde konuşan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
öyle zannediyorum ki, sizlerin yalnız Meclis Bütçe
leri zamanında değil, onun dışında da her zaman gör
düğünüz, karşılaştığınız kusurları, noksanları dile ge
tirmeniz asli görevleriniz arasındadır. Çünkü, burası 
yalnız Meclis Başkanlık Divanı değil, hepimizin evi
dir; buradaki noksanlık veyahut buradaki güzellik 
hepimizi üzer veya sevindirir. Onun için, Mecliste ya
pılan herhangi bir tasarrufu bir şahsın veya bir gru-
pun veya Başkanlık Divanının görevi olarak veyahut 

I onun takdiri olarak görmeyiniz. Yapılan her iş, çakı
lan her çivi, oynatılan her sandalya veyahut yakılan 
her mum, her ampul sizin daha iyi çalışmanız, sizle
rin Meclise daha iyi sarılmanız, sizlerin görevlerinizi 
en güzel yapmanız içindir. 

Ancak bize destek olduğunuz sürece ve bize gü
ven verdiğiniz sürece, güveniniz devam ettiği sürece, 
biz daha çoklarını yapacağız. Bunun güzel örnekle-

I rini en kısa zamanda verdirmekle yükümlü olduğu
muzun bilinci içindeyiz. Esasında, bu görevi kabul 

I ederken, bu göreve geldikten sonra da düşündüğümüz 
j yegâne şey; Meclisimizin saygınlığım içte ve dışta da-
I ha çok artırmak, Meclisimizin işlerliğini daha iyi hale 
I getirmek ve Meclisimizin halk tarafından, halkımız 

tarafından her yönüyle sevilmesini sağlamak, daha 
i yüce yapmaktır. 

Aziz arkadaşlarım, ufak tefet fısıîta halinde gelen 
I tenkitlere veyahut eleştirilere burada cevap vermek 
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istemiyorum. Her şeyin, her attığunız adınım sizin 
için olduğunu lütfen kabul ediniz. Meclisimizde bir 
milletvekiline 3,1 personel düşmektedir Ye Meclisimiz
deki bu personelin % 58,6'sı ilkokul mezunudur. Tür
kiye Parlamentosu, Türkiye'nin bugünkü koşulları 
içinde, dünyanın bugünkü konjonktürü içinde, bu 
kadro ile, bu israf düzeni ile hiçbir yere varamaz. 
«Savurganlık» derken, «sömürü» derken ilk önce 
Meclisimizden başlamak mecburiyetindeyiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hükümetten başla
mak lazım; cahil bakan var. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Devamla) — Öz eleştiri olarak, eğer biz Mec
lis olarak öz eleştiri yapamazsak - Saym Aksoy'un 
dediği gibi - hiç bir şeye ışık tutamayız. Onun için 
bütün eleştirilerinizi büyük açık kalplilikle kabul edi
yor ve yaptığımız her işin, attığımız her adımın hesa
bını ancak ve ancak size vermekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. 

Sayın üyeler, bugüne kadar 3 ay zarfında, ufak 
düzenlemelerle yaptığımız Meclisteki bazı ferahlatıcı 
tedbirleri asla kâfi görmüyoruz; ama dediğim gibi, 
siz bize destek olursanız, siz bize güç verirseniz ve siz 
bizlerden yapıcı eleştirilerinizi esirgemezseniz, biz ha
kikaten kısa zamanda daha pek çok şeyler yapaca
ğız. 

İşte bu espri içinde, sizlerin seçmiş olduğunuz 
Başkanlık Divanına güveniniz, Başkanlık Divanının 
önerilerini ve tekliflerini destekleyiniz ve böylece, 
hem yasaları yapan Yasama Meclisleri yasaya uygun 
hareket etmiş olacak, hem de seçmiş olduğunuz Baş
kanlık Divanının çalışmalarına şevk katmış olacak
sınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN •— Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Ancak, Ankara Milletvekili Saym İsmail Hakkı 

Köylüoğlu ve Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Bul-
danh'nın soruları vardır efendim. 

Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun sorusunu oku
yorum : 

«Saym Başkanlığa 
Senelerden beri cami için tahsisat ayrılmaktadır. 

Caminin temeli bu sene atılacak mıdır? 
Cevap verilmesini arz ederim. 
Saygılarımla.» 
MİLLET MECLİSİ BAŞKAM CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Sayın üyeler, bitiyorsunuz, Mec
lisimizde bugüne kadar, dini görevi ifa eden sayın 

üyeler için mescit diye bir yer vardı. Ben, burasını 
daha güzel bir şekle sokmak için, bugünkü fiziki yapı 
içinde, 65 metrekare olan bu yeri 105 metrekareye 
çıkarmak suretiyle aynı zamanda daha sıhhi, daha 
güzel, apdest alma yerlerini içine alan bir kısmı hali
ne getiriyorum. Bir hafta zarfında, öyle ümit ediyo
rum ki, hakikaten Meclisimize layık, belki büyük değil; 
ama hem temizliğiyle, hem tezyiniyle Meclisimize la
yık daha iyi bir yerde bu dini görevi yapmak imkânı
na kavuşmuş olacağız. 

Bunun dışında, Millet Meclisüıin yatırım kalemleri 
topyekûn bütçede yer almış bulunuyor. Millet Mecli
sinin esas projesindeki duruma getirilebilmesi için 
proje mimarı olan Prof. Hpfzmeister'i Türkiye'ye da
vet ettim. Yaşının fazla ilerlemiş olmasına rağmen 
geleceğini tahmin ederim. Gelmediği takdirde, bura
dan bir mimarlar heyetiyle kendisinin de tasvibini 
alarak, burada yapacağımız yapıtların yerlerini bir
likte tespit edeceğiz. Ondan sonra nerede ne yapıla
cağına kati karar verijmjş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Adam ölürse cami 

yaptırmayacak mısın? 
BAŞKAN — Sayın Başkan, sorulan soru; «Cami

nin temeli bu sene atılacak mıdır?» şeklinde. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Elendim, şu anda projesi olan, 
yeri belli olan bir cami yeri Meclisimizde yoktur; 
ama bütün bir kül halinde, Meclisin master projesi 
içinde bunun düşünüleceğini ifade etmek isterim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
İkinci soru sahibi arkadaşımız, Muğla Milletvekili 

Sayın Ahmet Buldanlı. 
«Parlamenterlerin çalışmasını teminen özel sa

lonlar temin edilecek midir? 
Parlamento ve parlamenterler için vaki tezyif ve 

hakarete cevap verecek misiniz?» demektedirler. 
İki soru efendim. 
Buyurun. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Devamla) — Saym üyeler, konuşmamda da 
ifade ettim; milletvekili - haflc ilişkileri öyle boyut
lara vardı ki, bu mevcut yapı içinde düşünülmeyen 
yeni yapımn yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bunun 
için projelerimiz vardır, inşaata yakında başlayaca
ğız ve böylece her milletvekilinin rahat çalışabileceği, 
seçmenleriyle temas edebüeceğj, hatta basın toplantı
ları tertipleyebileceği bir ünite, düşündüğümüz bina 
içinde bulunacaktır. 
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Böylece, Sayın Buldank'nın arzu etmiş olduğu I 
husus da yerine getirilmiş olacaktır sanırım. 

Milletvekilleri ve Parlamentomuza yapılan haka
retler konusuna gelince: I 

Ben, Millet Meclisi Başkam olduğum andan iti
baren bugüne kadar; ondan evvel miÜetvekiM ola
rak, parlamenterlere ve Parlamentoya yapılmış her 
türlü tecavüzün ve hakaretin karşısında oldum, on
ları kınadım, kınamakta da devam edeceğimi he
pinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Başkan. 
(Alkışlar) 

Sorular tamamlanmıştır. I 
Şahısları adına, aleyhinde Sayın İlhan Aytekin, ) 

buyurun efendim. I 
Sayın Aytekin, konuşma süreniz 10 dakikadır I 

efendim. J 
İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Muhterem 

Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 1978 Malî Yıh Bütçesi üzerinde gö
rüşlerimi takdim etmek üzere huzurunuza çıkmış I 
bulunuyorum. Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım. I 

Muhterem milletvekilleri, insanoğlu, var oldu
ğu günden bu yana hep güzel idare şeklini aramış
tır; birçok imbiklerden süzüldükten «sonra, insan 
haysiyet ve şerefiyle mütenasip demokratik nizamda 
karar kılmıştır. Ülkemizin müesses devlet nizamı 
da budur. Halkın kendi kendini idare etmesi de
mek olan hürriyetçi parlamenter demokratik nizam
da vatandaşların idareye iştirak hakkı vardır. Her 
halde böyle bir haktan hiç kimsenin şikâyetçi olma
ması lazım gelir. Ancak, zaman zaman düzen de
ğişikliğinden bahsedenler oluyor, müesses devlet 
nizamını yıkmaya matuf hareketler görülüyor. 

Değerli milletvekilleri, Parlamento demokratik 
rejimin muhassalası, milli iradenin tecelligâhıdır. 
Böylesine manalı bir mahallin ve mensuplarının me
habeti, haysiyeti olması icap eder. Hususen, re
jim düşmanlarının son zamanlarda Parlamento ve 
parlamenterleri hedef alan fevkalade çirkin tecavüz
lerde bulunduğu bir vakıadır. Kasıtlı veya farkında 
olmadan bu davranışlara arka çıkan, alkış tutan, 
imkân veren müessese ve şahıslar da vardır. Bir iki •' 
saat önce Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ko- I 
nuşan hatibin bu kürsüden; Parlamentonun saygın
lığını yitirdiğini ifade ettiğini birlikte dinledik. Kür
süden indiklerinde, sayın grup başkanvekilleri tarafın
dan da tebrik edildiler. Yani, grup adına yapılan 
konuşma tasvip görmüştü. Manzara bu. 

Bir taraftan, Saym Ecevit bir tarihte, Parlamento
nun halkın gerisinde kaldığım beyan buyurmuşlardı. 
Belki bu konuşma ondan mülhemdir. Bir milletvekili 
olarak cidden müteessir oldum. Şimdi, kendi ifadesine 
rağmen, saygınlığım yitimıediğine kani bulunduğum 
saym arkadaşımdan sormak isterim: Hakikaten bu 
kanaati taşıyorsanız burada işiniz ne? Hep, yer seçer
ken, saygınlığım yitirmiş yerlerde mi bulunursunuz? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Siz 
nerede bulunuyorsunuz? 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bereket versin 
ben saygınlığın olduğu yerdeyim. 

Saym Bütçe Komisyonu Başkanımız müdahale 
buyurdular, reaksiyon gösterdiler, teşekkür ederim. 
Meclis Reisimizi de aynı hassasiyet içinde görmek 
arzumuz ve hakkımızdır. (CHP sıralarından «Meclis 
Başkanımız» sesleri) Siz çıktığınız zaman «Başkan» 
dersiniz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Anayasa öyle söylü
yor. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Size de paşa 
diyorlar, paşa! 

Değerli milletvekilleri, bilhassa siyasi parti sür
tüşmelerinde, taraf tutmak suretiyle, şirin görünen
lere gösterilen alaka candan yaralamacalara imkân 
vermektedir. Anayasa hükmüne göre Parlamentonun 
üstünde güç yoktur; ama Anayasa Mahkemesinin 
zaman zaman Parlamentonun üstünde hora teptiği 
de bir vakıadır. 

Yanlışımız ve eksiğimiz, dışımızda kalan parti ve 
hükümetleri yıpratacağız derken, bazı esaslardan fire 
vermemizdir. Kendi hukukunu muhafaza edemeyen
lerin, başkalarının hukukunu koruma sevdaları sade
ce fantezidir. O itibarla, evelemirde Parlamento ve 
parlamenterlere yönelik menfi tavır ve tecavüzlerde 
aym düşünceyi hâkim kılabihneli ve müşterek hare
ket edebilmeliyiz. 

ChurchiII, «Demokrasi, Allah senin belanı ver
sin!» diyor; «öteki rejimler olmasa...» diye de devam 
ediyor. Gayet tabiî bu rejimin de birtakım mahzur
ları vardır. Ancak, onların da tashihi yine bu rejim
de mevcuttur; yeter ki, kaidesi dışına çıkılmasın. 

Parlamentonun içinde hoş görünmeyen birtakım 
hadiseler olabilir. Filvaki son hükümet teşkili bu ka
bil bir görüntüdür. Ancak, Parlamento, bünyesinden 
meydana gelen bu gibi arızalan ifraz edecektir. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sen 
onu Genel Başkanına söyle. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Bizim hesabını 
veremediğimiz çirkinlik, genç Türk demokrasisi sır-
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tındaki kambur, temelli senatörlük müessesesidir. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde tesadüf edihneyen tabiî 
senatörlük, demokrasi esprisi içerisinde gayri tabiilik
tir. Hür seçim sistemi içinde süzülüp gelen senatör, 
silahların gölgesinde gelenler ise tabu senatördür. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Halk oyuyla geldi, 
-onlar halk!... 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Kargaların te
bessümüne vesile olan bu mantıksızlık ve gasba, Par
lamento ne zamana kadar tahammül edecektir; mil
let onu soruyor. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Demircl'e ne kadar 
tahammül etti?.» 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarını, lütfen hatibin 
sözüne müdahale etmeyiniz, konuşmasını devam ettir
sin efendim. Lütfen, rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ha
tip de hatip olsa. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, nefsinizde yaşadığınız gibi, politika dağ
dağalı ve muhataralı bir iş, politikacı da çilekeş. Hele 
hele, Türkiye'de herkesin poütize olduğu şu vasatta 
parlamenterlerin durumu daha da güçleşmiştir. Bil
mem ne demeğinin mensuplarına sahip çıktığı bu gün 
de, biz de dayanışma şuurunu getirmeye mecburuz. 
Bu söylediklerim tazallümât değildir; ama bir gerçe
ğin ifadesidir. 

BAŞKAN — Saym Ay tekin, iki dakikanız kal
mıştır efendim, lütfen toparlayınız. 

İLHAN AYTEKİN (Devamla) — Parlamento 
üyeleri yalnız adamdır, ihtiyaç içinde olan adam
dır, hedef adamdır, yeri olmadığı için seçmenine 
sokakta randevu veren adamdır. Parlamenterlerin 
istifade edebilmeleri için birtakım imkânların hazır
lanması şarttır. Burada Sayın Başkanımızı dinle
dikten sonra, böyle bir ümidin içine girmiş bulun
mamız bizi bahtiyar etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis Başkanlık Di
vanımızın ahenk içinde çalışması birtakım güzel so
nuçlar getirmiştir. Tabloların, vazoların yerini de
ğiştirecek kadar büyük bir faaliyet içinde olan Mec
lis Reisimizin çalışkanlığı memnuniyetimizi mucip 
obnaktadır. Meclisimiz ve üyelerinin dertleri Me 
hemhal olduğu samimi kanaatimizdir. Faraza, her
hangi birimizin başı dertte olsa, Büyük MecMs Fuat 
Sirmen Beyefendi gibi, cesaret ve celadetle, «şimdi 
firakımı giyiyor ve geliyorum» şeklinde meseleye 
sahip çıkacağına eminim, inancım budur. Ancak, 
Riyaset makamına oturacağı zaman, mensubu bu

lunduğu elbisesini çiviye aşmalıdır. Yoksa bu ma
kamda bariz ve fahiş hatalar yapılır, yapılmıştır da. 

Muhterem milletvekilleri, Başkanlığın Meclis 
personeli üzerinde birtakım tasarruflarının olması 
tabiidir. Ancak, bu icrada bulunurken, tefrik 
yapmamak yüce makamın şanındandır. 

KuHslerdeki birtakım tevatürleri bu kürsüye ge
tirmek istemiyorum. İtimat içinde, doğruya ve gü
zele intizar ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Meclise geldiğim gün
den bu yana, defaatle bu kürsüden ifade ettiğim bir 
husus var: Müslüman Türk Milleti iradesinin tecel-
ligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk -
İslam mimarisine uygun bir camiden yoksun oluşu 
hicranunızdır. Bu mabeti yapmak, hangi bütçeye 
ve hangi muhteremlere nasip olacak, merakla bek
lemekteyiz. 

Bu arada, mescit yerinin değiştirileceğini haricen 
ve Saym Başkanımızın ifadelerinden öğrendik. An
cak, burada ilave edeceğimiz husus, böyle bir tanzim 
yapılırken meseleyi bilen arkadaşlarımızla istişare 
edilir, ondan sonra bir şekle bağlanırsa daha doğru 
olacağı kanaatini taşıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1978 yüı Büt
çesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygıları
mı sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym AyteMn, teşekkür ederim 
efendim. 

Bu bütçe üzerindeki görüşmeler bitmiştir efen
dim. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 
grupum adına yaptığım konuşmada, yaptığım ko
nuşma amacından saptırılarak tekrarinamıştır. İçtü-. 
züğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bilahara tezekkür edil
mek üzere şimdilik.. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Rica ediyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Tamam, 

zabıtları getirteceğimi. 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydufr — Şimdiki konuş

mayı dinlediniz, zabıtları getirtmeye lüzum yok. 
BAŞKAN — Efendim, oturum devamınca söz 

alabilirsiniz. Onun için merak buyurmayın. Zabıt
lar geldikten sonra tetkik edeceğim; eğer bir sataşma 
varsa, size söz vereceğim. 

Cumhuriyet; Senatosu ve Millet Meclisi Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunacağım; Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

A) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 84 209 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yasama Hizmetleri 84 680 000 
BAŞKAN — BöKimii oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi kabul edilmiştir; ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Şimdi, Millet Meclisi Bütçesinîn böRimkrine ge
çilmelini oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü ayrı ayn okutup oylarınıza sımaca-
ğım. 

b) (Millet Meclisi Bütçesi 

nunca benimsenmemiş bulunmaktadır. Bu durum Mil
let Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini güçleştiriri 
niteJMe olduğundan, görüşülmekte olan 1978 Malî 
Y^ı Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro cetvelinden 
aşağıda 1 no. hı cetvelde gösterilen Basın Müşavirliği 
biriminin ve ka'drolarının kaldırılarak 2 no. hı cet
veldeki kadroların Başkanlığa direkt bağlı özel Ka
lem Müdürlüğü kadroları arasına alınmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Böîikl 

101 Genel Yönetim 

Lira 

277 «49 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili önergeler vardır; 
onları sırasıyla okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Şimdiye kadar olan tatbikatla Millet Meclisinin 
tanıtılması konusu gereği gibi yapılamadığından, Ba
sınla ilişkilerCn daha etkili ve düzenli ttör^seviyeye gel
mesini sağlamak için doğruca Başkanlıkla irtlbâtlan-
«farılan ve «Basın Ve Tanıtma Müşavirliği» ash alan
da yeniden Başkanlık Divanınca şekillentdîrîlen Ba
sın Müşavirliğinin yeri ve kadrolarında ÖÖtçe Ko
misyonunca yapılan değişikliğin gerek hizmeti reor-
ganizasyona imkân vermediği ve gerekse kadro fazla
laşması yarattığından, Basın MüşavMiğmin Ö«e1 Ka
lem Müdürlüğü bünyesine alınması hakkıiıdaM Omı-
hurîyet Senatosunun kararı Bütçe Karma Komîsyo-

Sınifı 
Dere-
cesi 

1 No. hı Cetvel 

Unvanı Adedi 

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 

Gn. t. Hz. 1 Basın ve Tanıtma Müşaviri 1 
» 3 Kısım Amüri 1 
» 5 Tercüman 1 
» 7 Fotoğraf ve Fotokopi Memuru 1 
» 7 Daktilo 1 

2 (No. hı Cetvel 

ÖZfcL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

Gn. 1. Hz. 1 Basın ve Tanıtma Müşaviri 1 
» 3 Kısım Amiri 1 
» 7 Fotoğraf ve Fotokopi Memuru 1 

Divan Üyesi M. Meclisi îdare Amiri 
Kütahya Siirt 

Nrzamettin Çoban Zeki Çeliker 
M. Meclîsi İdare Amiri M. Meclisi İdare Amiri 

Giresun Ordu 
Mustafa Kemal Çilesiz Hamdi Mağden 

Konya 
İbsan Kabadayı 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyoruz efen
dim.! 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Bütçe Kariha Komisyonunca Bütçe Müdürlüğü ile 
Kitaplık Müdürlüğüne eklenen kadroların, Millet Mec
lîsi Başkanlık Divanınca kabul edilen düzeye getiril
mesi hakkındaki (üuırfhuriyet Senatosu kararı sözü 
ed'Hen Komisyonca benimsenmemiş bulunmaktadır. 

İlâve edilen kadroların idareye mali külfetten baş
ka bir yararı olmayacağı cihetle görüşülmekte olan 
1978 Mali Yılı Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro 
cetvelinden aşağtâa gösterilen kadroların çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 
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Dere-
Sınıfı cesi Unvanı Adedi 

JBÜTÇE (MÜDÜRUÜĞÜ 
Gn.l.Hz. 8 Sekreter 1 

KİTAPLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

2 Müdür Yardımcısı 
S Kısan Amiri 

Divan Üyesi 
Kütahya 

NteatanetiSn Çoban 
M. Meclisi İdare Amiri 

Ordu 
Haindi Mağden 

M. Meclîsi İdare Amiri 
Sin* 

Zeki Çeliker 
M. Meclisi İdare Amiri 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

, Konya 
İnsan Kabadayı 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi arz ediyoruz efen
dim : 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1978 Mali Yılı Millet Meclisi 

Bütçesine bağlı (R) cetvelinde Bütçe Karma Komis
yonunca yapılan değişiklikler, uygulamada aksaklık
lar yaratacağından, 140 - Sosyal yardımlar, 150 - Ek 
çalışma karşılıkları ve 240 - Yurt dışı geçici görev yol
luğu açıklamalarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz : 

140 — SOSYAL YARDIMLAR : 
Memurlara yapılacak yiyecek yardımı Başkanlık 

Divanınca tespft edilecek esaslara göre bu kalemden 
ödenir. 

150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
Milîet MecîiSinin normal çalışma saatleri dışındaki 

çalışma özelliği dikkate alınarak, çalışma saatleri dı
şında görev yapmak durumunda bulunan personelin 
bir yılJakl çalışmalarına karşılık olarak üç aylık ma
aş tutarında ve Başkanlık Divanının tespit edeceği 
esaslara göre Ödeme yapılır, 

Millet MeclM emniyet mensuplarına da (aydan 
aya almakta oldukları fazla çalışma ücreti hariç) bir 
aylık maaş tutarında ödeme yapılır. 
M. Meclisi İdare Amiri M. Meclîsi İdare Amiri 

Giresun Siirt 
Mustafa Kemal Çilesiz Zeki Çeliker 

Divan Üyesi M. MeciM idare Amiri 
Kütahya Ordu 

Nizamettin Çoban Hamdi Mağden 
Konya 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, biraz evvel siz
lere sunulan bu önergeleri teker teker okutacağım ve 
oylarmıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1 No. tu Cetvel 

Dere^ 
Sınıfı cesi Unvanı Adedi 

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 

Gn. 1. Hz. 1 BaSın ve Tanıtma Müşaviri 1 
» 3 Kısım Antiri 1 
» 5 Tercüman 1 
» 7 Fotoğraf ve Fotokopi Memuru 1 
» 7 Daktilo 1 

2 No. I« iCetvel 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

Gn.l.Hz. 1 Basm ve Tanıtma Müşaviri 1 
» 3 Kısım Amiri 1 
» 7 Fotoğraf ve Fotokopi Memuru 1 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
önergeye katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Tamam efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmama ge
rekçemizi arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Anayasanın 94 ncîi 
maddesi, «Bu çeşit önergeler, konuşulmadan oylan
maya gedilir» der. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
konuşma başka şey... Komisyona soruyorsunuz... 

BAŞKAİN — Efendim, katıhp katılmadığınızı be
yan buyurursunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka-
nan, lütfeder mMnliz anlaşalım? Yüce Meclisin sa
yın üyelerinin, Komisyonun hangi nedenlerle önerge
ye katıldığım ya da katılmadığını bilmeleri kadar do
ğal haklan yoktur. Anayasanın 94 ncü maddesi hak
kındaki yorumunuz bu meseleyi kapsamına almaz Sa
yın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Başkan, Anayasanın 94 ncü 
maddesinin sondan 2 nci fıkrası, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, MecKsîerMn genel kurullarında, 
Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hak
kındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında açıklarlar. Bölümler ve değişik
lik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmak
sızın okunur ve oya konur» diyor. 

Eğer zahâliniz Sayın Senato ve Meclis Başkan
larının görüşmeleri sırasında söz alsaydınız, o takdir
de siize söz takdim ederdik. O itibarla, katılmadığınızı 
beyan Ibuyurdunuz. 

(Efendim, Sayın Komisyon katılmıyor. 
Sayın Başkan?.. 
MtLUET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Millet Meclisi Başkanı katılı

yor. 
Şimdi efendim, biraz evvel sizlere okunmak sure

tiyle sunulan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci önergeyi okutup, oylarınıza sunuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bütçe Karma Komisyonunca Bütçe Müdürlüğü ile 
Kitaplık Müdürlüğüne eklenen kadroların, Millet Mec
lisi Başkanlık Divanınca kabul edilen düzeye getiril
mesi hakkındaki Cumhuriyet Senatosu karan sözü 
edilen Komisyonca benimsenmemiş bulunmaktadır. 

İlave edilen kadroların idareye mali külfetten baş
ka bir yaran olmayacağı cihetle görüşülmekte olan 
1978 Mali Yılı Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro 
cetvelinden aşağıda gösterilen kadroların çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Dere-ı 
Sınıfı cesi Utfvam Adedi 

BÜTÇEMÜDÜRLÜĞÜ 
Gn.İ.Hz. 8 Sekreter 1 

KİTAPLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
» 2 Müd'ür Yardımcısı 1 
» 3 Kısım Amiri 1 
Divan Üyesi M. Meclisi İdare Amîri 

Kütahya Siirt 
Nizamettîn Çdban Zeki Çeliker 

M. Mcc&i İdare AmiM M. Meclisi İdare Amiri 
Ordu Giresun 

Hamdi Mağden Mustafa Kemal Çilesiz 
Konya 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 

BÜTÇE 'KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka
nım Kanunlar Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüm; 
94 ncü madde hususundaki beyanınıza rağmen, Mil
let Meclisindin bugüne kadarki uygulaması, Komüsyona 
önergeye katılıp katılmama konusunda Soru yöneltil
diğinde, Komisyon, katılma ya da katılmama' konu
sunda gerekçesini de bugüne kadar bildiriyormuş. Bu 
hususu bilginize sunuyorum ve önergeye katılmıyo
rum efendim. Müsaade ederseniz gerekçeyi açıklaya-
ynn.1 

BAŞKAN — Tamam Sayın Başkan, teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkan?. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Efendim, Komisyonun katılmadığı, Sayın Başka
nın katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Üçüncü önergeyi okutuyonım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1973 mali yılı Millet Meclisi 
Bütçesine bağlı (R) cetvelinde Bütçe Karma Komis
yonunca yapılan değişiklikler, uygulamada aksaklık
lar yaratacağından, 140 - Sosyal yardımlar, 150 - Ek 
çalışma karşılıkları ve 240 - Yurt dışı geçici görev 
yolluğu açıklamalarının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

140 — SOSYAL YARDIMLAR : 
Memurlara yapılacak yiyecek yardımı Başkanlık 

Divanınca tespit edilecek esaslara göre bu kalemden 
ödenir. 

150 —• EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Millet Meclisinin normal çalışma saatleri dışında
ki çalışma özelliği dikkate alınarak, çalışma saatleri 
dışında görev yapmak durumunda bulunan persone
lin bir yıldaki çalışmalarına karşılık olarak üç aylık 
maaş tutarında ve Başkanlık Divanının tespit edeceği 
esaslara göre ödeme yapılır. 
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Millet Meclisi Emniyet mensuplarına da (aydan 
aya almakta oldukları fazla çalışma ücreti hariç) bir 
aylık maaş tutarında ödeme yapılır. 

Giresun Siirt 
M. Meclisi idare Amiri M. Meclisi idare Amiri 
Mustafa Kemal Çilesiz Zeki Çeliker 

Kütahya Konya 
Divan Üyesi İhsan Kabadayı 

Nizaraettin Çoban 
Ordu 

M. Meclisi idare Amiri 
Hamdı Mağden 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi okuttum. 
Sayın Komisyon, okunan bu önergeye katılıyor 

musunuz?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu 
önergeler kabul edildiği takdirde, Senatoda bir başka 
uygulama olacaktır, Mecliste bir başka uygulama ola
caktır, büyük sakıncalar doğuracaktır. Bu nedenle 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmadığını be
lirtmiştir. 

Sayın Başkan, siz bu önergeye katılıyor musunuz? 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-

KAŞ (Zonguldak) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan katılıyor. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Beş imzalı bir önerge gelmiştir, onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 mali yılı Millet Meclisine ait bütçe kanun ta

sarısının «Millet Meclisi 1978 yılı kadro cetvelinin 
son kısmına konulan Not : l'deki (Bu cetvelde yer 
alan kadroların hizmet birimleri arasındaki dağılımın
da, iş yüküne göre gerekli değişiklikleri yapmaya Mil
let Meclîsi Başkanı yetkilidir) deyiminin gizli bir 
amaca yönelik olduğu bir gerçektir. Nitekim; 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi, 
sınıflara ve atamadaki nitelikleri sarahaten saptamış
tır. Ayrıca, aynı maddenin ortak hükümler bölümü
nün (F) bendinde ise; «Bu Kanunla tespit edilen 
çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaş
kanlığı Dairesinde ve Yasama Meclislerinde asli ve 
sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, dere
ce intibak ve diğer bilumum özlük haklarının kulla

nılması ile ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanhğı Genel 
Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanlarına aittir» denilmek suretiyle Baş
kanlık Divanına verilen kadro düzenleme yetkisi alı
narak Başkana verilmekte, gizli amaca yönelik söz 
konusu not : l'deki ibare muvacehesinde; Anaya
samızın 118 nci maddesindeki memur teminatı kaldı
rılmaktadır. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa da ay
kırı olan böyle bir yetki Millet Meclisi Başkanının 
uhdesine verilecek ve dolayısıyla Başkan amir ve me
murları dilediği yerde, dilediği unvanda, yan ödeme
lerinden mahrum olarak çalıştırabilecektir. Bu ne
denle hiç bir yasal dayanağı olmayan, hukuk pren
siplerine aykırı düşen; idareye hiç bir fonksiyon ge
tirmeyen Millet Meclisi 1978 yılı kadro cetvelinin 
son kısmındaki 1 No. lu notun tamamen kaldırılma
sını arz ve rica ederiz. 

İstanbul Diyarbakır 
Muammer Aksoy M. İskan Azizoğlu 

Diyarbakır Diyarbakır 
Bahattin Karakoç Halil Akgül 

Edirne 
Cavittin Yenal 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz. 
Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Komisyon sıralarında Komisyonumuza mensup ye
ter sayıda üye arkadaşımın oturma olanağı yok. An
cak, Genel Kuralda yeter sayıda Komisyon üyesi ol
duğunu görüyorum. O nedenle, bu durumu kabul bu
yurursanız, önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katıhyor. 
Sayın Meclis Başkanı?.. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, Sa
yın Komisyon Başkanı, üyelerin görüşünü almadan 
tek basma, «ben katılıyorum» ifadesini kullanamaz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sayın Başkan, di
ğer üyelerin de mevcut olduğunu ve onların: da ken
di kanaatine iştirak ettiğini beyan ettiler. O itibarla, 
Sayın Meclis Başkanımız, önergeye katılmadığını 
(belittiler. 

O itibarla, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... önergeye katılmayanlar., önerge kabul 
edilmiştir* 

101 nci maddeyi.. 
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MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Söz istiyorum efendim. Meclis 
Başkanının şahsında, Medis Başkanlığına sataşma 
vardır, önergeler oylandıktan sonra konuşmak isti-
yorumj , 

«Gizli amaç» diyerek Meclisin Başkanım töhmet 
altında bırakıyorlar. Gizli amacı açıkladıktan sonra 
Meclis Başkanlık makamı töhmet altındadır. Onun 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkanını, o hususu tezekkür 
edeceğiz, bilahara arz edeceğim efendim. 

Şimdi sayın üyeler, biraz evvel okunan program 
kodu: 101 Genel yönetimi. Verilen değişiklik önerge
siyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler?.. 
Kabul etmeyenler?.. Kalbul edilmiştir. 

111 nci program kodunu okutuyorum efendim: 
«111 Yasama Hizmetleri 215 255 OOOp» 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden* 

fer..w 
Sayın üyeler bir önerge varmış, çok özür dilerim* 

(CHP sıralarından «Oylamaya geçildi» sesleri) 
Henüz oylama sonucu alınmadı efendim. Rica 

ediyorum efendim. Mevzuun iyi bir şekilde çıkması 
konusunda önergeyi okutuyorum. Ondan sonra mad
deyi oylarınıza sunacağım efendim. Rica ediyorum, 
lütfen. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1978 Mali Yılı Millet Meclisi 

Bütçesine bağlı (R) cetvelinde Bütçe Karma Komisyo
nunca yapılan değişiklikler, uygulamada aksaklıklar 
yaranacağından, 140ı Sosyal yardımlar, 150 Ek çalış
ma karşılıkları Ye 240 Yurt dışı geçici görev yolluğu, 
açıklamalarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
<ve teklif ederiz. 

240 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK
LARI : Üyelerin Asamble, Konferans ve Daimi Ko
misyonlara katılmaları; sözcü veya raportör Olduk
larının veya gündemlerinde Türkiye'yi ilgilendiren ko
nular bulunduğunun, mensubu olduğu birlik grupla
rının başkanları tarafından belgelendirilmesi kaydı 
ive Başkanlığın onayı ile mümkündür. 

Giderleri bu kalemden ödenir.) 
Giresun Sürt 

M. Meclisi İdare Amiri M. Meclisi İdare Amiri 
Mustafa Kemal Çilesiz Zeki Çeliker 

Kütahya Ordu 
Divan Üyesi M. Meclisi İdare Amiri 

Nizamettin Çoban Haindi Mağden 
Konya 

Ilışan Kabadayı 

18 . 2 . im O : 2 

BAŞKAN — Saym üyeler, önergeyi dinlediniz. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
ıbu konuda biraz önce 140, 150 ve 240 ncı mail de
lerle ilgili görüşmeleri yaptınız; bu bölümleri oyla
dınız ve üstelik de bu önerge kabul edildiği takdir
de, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Yüce Mec
lis bir karar almış olacaktır. O bakımdan, ıbu konu
larda kesin kararım belirtti Genel Kurulumuz efen
dim. 

HASAN CERİT (Adana) — Tekriri müzakere 
oluyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bu bir tekriri 
müzakere önergesiyse, prosedürüne uygun olarak ve
rilmesi lazım. 

iBAŞKAN — Saym Başkan, biraz evvel 140 ve 
150 oylandı. Bu, 240 ile ilgilidir, yurt dışı geçici gö
rev yolluklarıdır. Yani, netice olarak katılmıyorsu
nuz?^ 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, demin oyladığınız (lütfediniz öner
genin aslım bulunuz) önergede 140, 150 ve 240 ncı 
maddelerle ilgili değişiklik teklifleri vardır; bunları 
•birer birer okutup oya sundunuz. 240'la ilgili işlemi 
(bitirdiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Başkan, biraz evvel 
140 ve 150 oylandı, o 101 nci Genel Yönetim mad
desinde. Şimdi 240,.... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Elimde efen
dim önergenizin sureti, Divandan geldi oana. 

BAŞKAN — Tamam, fakat 140. ve 150 oylandı; 
240, İlİVte oylanmak üzere bekliyor. Arkadaşların 
bana da bunu zamanında vermemeleri ondan ileri ge
liyor. 

Binaenaleyh, netice olarak önergeye katılmıyor
sunuz değil mi Saym Başkan? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Katılmıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam katılmıyor,; 
Sayın Millet Meclisi Başkam?.. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
KAŞ (Zonguldak) — Katılıyorum. 
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(BAŞKAN — Sayın Millet Meclisi Başkanı katı
lıyor,! 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
önergeyi kalbul etmeyenler... önerge kabul edilme-' 
milistir efendim. 

. 111'i şimdi okutuyorum ve oylarınıza sunuyorum: 

BöSim Lira 

111 Yasama Hizmetleri 215 255 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

112 Milli Sarayların İdare ve Korun
ması 82 260 000 
»BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 15 355 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Bu suretle Millet Meclisi Bütçesi kalbul edilmiş
tir hayırlı uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, biraz evvel Sayın Muammer Aksoy 
ve arkadaştan tarafından verilen ve Millet Medisinin 
sonundaki bir dipnotla ilgili önergede, «Bu cetvelde 
yer alan kadroların hizmet birimleri arasındaki dağı
lımında iş yüküne göre gerekli değişiklikleri yapmayı 
Millet Meclîsi Başkanı yetkilidir, deyiminin gizli bir 
amaca yönelik olduğu bir gerçektir..» (CHP sırala
rından «Oyladınız» sesleri, AP sıralarımdan «Doğru» 
Sesleri) 

Sayın arkadaşlar, bir dakika efendim, 70'e göre, 
Sayın Millet Meclisi Başkanımız derler ki: «Burada 
Millet Meclisi Başkanı olarak bana, gizli amaca yö
nelik bir durum izafe edilmektedir, o İtibarla sataş
ma Olmuştur.» (AP sıralarından «Doğru» sesleri) 

70 nci madde gereğince, bizde de böyle bir ka
naat uyandığı için Sayın Başkan'a, gayet kısa olması 
ricasıyla söz veriyorum. 

Meclis Başkanlığının tarafsızlığını temin için Sa
yın Başkan'a söz verdim efendim. Yalnız, kısa olma
sını istirham ediyorum. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CAHİT KARA-
ıKAŞ (Zonguldak) — Sayın üyeler; 

Biraz önce, isminin önünde «Profesör» titri olan
ların da bulunduğu bir önerge Başkanlığa verildi; 
Yüce Meclisin oylarıyla, itimadıyla bu yüce makam

da oturma şerefine nail olmuş bir kimseye; Cahit 
Karakaş olarak değil, Meclis Başkam olarak, «gizli 
amaç taşıyor» diye, bu Parlamento'da büyüne kadar 
görülmemiş, dünya parlamentolarında seçtiği bir baş
kana bu kadar haya] dışı, bu kadar haşin bir ifade 
kullanılmamış bir önerge verildi. 

Sayın Üyeler, şahısları hakarete maruz bırakabi
lirsiniz, şahıslara küfredebilirsiniz ki pek çoklarınız 
maalesef yapıyor şahıslara her türlü tecavüzü yapa
bilirsiniz; ama isimlerinin önünde «profesör» titrinin 
de bulunduğu bir önerge ile ilk defa Yüce Parlamento' 
da bu Yüce Parlamentonun seçilmiş Başkanına karşı 
«gizli amaç» diye tabir kullananları ispata çağırıyo
rum; aksi takdirde Meclis Başkanlığı makamına otur
mayacağımı huzurunuzda ifade ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, teşekkür ederiz. 
Evet Sayın Aksoy, yerinizden buyurun efendim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Müsaade edin 

cevap vereyim. 
BAŞKAN — Ne hakkında söz istediğinizi rica 

edeyim lütfen. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — «Tavzihte bu

lunsun» dediler, onu izah edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Yani «gizli amaç» sözünün (maksa

dını tavzih edeceksiniz... 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN —Buyurun efendim. Yalnız istirhamı

mız, kısa olsun, (AP sıralarından «özür dile» sesleri, 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen, rica ediyo
rum. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Arkadaşla
rım, evvela şunu bütün samimiyetimle söylüyorum: 
önergemiz, hiçbir suretle Cahit Karakaş Başkanımı
za kötü bir niyet atfetmek için yazılmış bir önerge 
değildir. Eğer böyle olsaydı, bunu burada tekrar et
mekten katiyen çekinmeyecek bir karaktere sahibim. 
Ancak konu ile ilgili olarak bir önergenin kaleme alın
ması aceleye geldiğinden, daktilo edilmiş olarak geti
rilen metne şöyle baktığımızda; biz bunu, «ne oldu
ğu belli olmayan», «gizli kalan» anlamında kabul et
tik. 

Mesele şu ki arkadaşlar; kanuna göre, madem
ki.. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Gizli aman izah et. 
(AP sıralarından gürültüler). 

215 255 000. 
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MUAMMER AKSOY (Devamla) —• Çok rica 
ederim arkadaşlar; İlkokul öğrencileri gibi hareket et
meyelim» (AF saralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler). 

ZEKİ ÇELİKER (Sürt) — İlkokul öğrencisi siz
siniz, önergeyi bilmeyecek kadar cahilsiniz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Çıkın, bura
da istediğiniz sözü söyleyin ama, bazı kuyruk acıla
rından dolayı mütemadi beni tahrik etmeniz Meclisin 
çalışmalarım çok kötü hale getirmektedir. (AP sıra
larından gürültüler). 

ZEKİ ÇELİKER (Sürt) — Sayın Başkan, demo-
goji yapıyor. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Her fırsat
tan yararlanıyor, durmadan laf atıyorsunuz. Hadi he
pinizi anlıyorum, ama Adalet Komisyonu Başkanı 
olan şahıs da bunlara katılmalı mıdır? 

Tekrar ediyorum arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, zatıalinize ben sözü, 

«gizli amaç» sözünün maksadım tavzih için verdim; 
o sadette cevap vermeniz için rica ediyorum, lütfen... 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Lütfen bana 
engel olanları susturunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, konuşmalarınızı, yeni 
sataşmalara meydan yermeyecek şekilde yapmanızı ri
ca ediyorum. Buyurun efendim, rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, sizin de, benim burada rahatça konuşmamı sağ
lama göreviniz var. Lütfen bunu sağlayınız ve biraz 
önce de arz ettim; bana konuşma imkânı vermeyen 
şahısları cezalandırınız. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, o görevi bütün kema
liyle ifa ediyorum. Siz konuşmanıza devam ediniz. 

Sayın arkadaşlar, rica ediyorum, lütfen. 
Buyurun Sayın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdfi arka
daşlar, söylemek istediğimiz şudur: Kanun açıkça bu 
yetkiyi Divana vermiştir. Divana verdiği halde, bir 
not ile bunun sadece bir şahsa bırakılmasını sakınca
larını - daha önceki konuşmamda da söyledim, hiç
bir kötü niyet beklemediğimi o konuşma gelsin gö
rürsünüz - orada belirttim: «Bunu kötü kullanılma* 
yacağından eminim ama, yetkilerin bir kişiye verilme
si her zaman zararlı sonuçlar doğurabilir» dedim. 
«Meçhul kalmıştır» «niçin veriliyor bu yetki bir ki
şiye?» «meçhul» «gizli» o manadadır. Yazılıp da ge
tirilen önergeye (itiraf ediyorum, bu bir kusur olabi
lir) bıı amaçla bir önerge hazırlanıp getirilmesini ta
lep ettikten sonra, o amaçla yazılmış, getirilmiş öner

geye kelime kelime okuyarak değil, * buna dair mad
delerde var -•» tümüne şöyle bir göz atışta imza atms-
şızdır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Olur mu öyle şey?.. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Olmuştur, 

oîuv. Daha siz neler yapmadınız ki, onların yanında 
bu kusur son derece küçük kalır. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — O halde, 
anafikir şudur: «Meclis Başkanına gizli ve kötü bir 
maksat im atfediyorsun?» Katiyen ve haşa böyle bir 
şey düşünmemlşimdir, ne önergeyi imzaladığımda, ne 
de şimdi. (CHP sıralarından alkışlar). 

Eğer böyle bir mana çıktı ise, buna sebebiyet ver
diğimden dolayı (ama acele ile imzalayarak, kelime 
ke'Jme bakarak değil, cümlelere genel olarak baka
rak imzaladığımdan dolayı) üzgünüm; bunu ifade 
ederim. 

Yalnız bir hususu Sayın Başkana arz etmek iste
rim : Ben hiçbir önergemin altında, Meclisteki hiçbir 
yazımın altında hiçbir zaman «profesör» adım kul
lanmam; hatta bir süreden beri makalelerimde dahi 
kullanmam. Çünkü, unvanlardan bir güç alma arzu
sunda değilim, unvanlar insana hiçbir şey vermez. O 
bakımdan, ben o imzayı sadece «Milletvekili Muam
mer Aksoy» olarak atmışımdır; yoksa «Profesör Mu
ammer Aksoy» olarak değil! Bunu da ayrıca belirt-
mek isterim. 

Sayın Başkanımızın üzüntüsünü gidermek için söy
lüyorum, beni karakter itibarıyla yakınen tanımakta
dır, tükürdüğünü geri alacak adam değilim; ama hiç
bir zaman öyle bir şey söylemek için önerge verme
dim. Sadece, Başkana tanınan yetkinin, kanuna daha 
uygun olarak, Divana verilmesini sağlamak için bir 
önerge olsun istedim. Gelen önergenin de bu maksat
la getirildiği bana belirtildi ve imzalandı; çünkü dışa
rı çıkamazdık, çıkmamıza imkân yoktu ki daktilo ile 
yazalım. Daktilo ile yazılmış olarak gelmiş olana (yi
ne Meclisin içinde, burada bulunan bir arkadaşımız 
tarafından daktilo ile yazılmış olana) imzamı atmı
şımdır, o kelime dikkatimi dahi çekmemliştir. 

Bunu arz ettim, teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendrm. 
Şimdi sayın arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Selâ

mı Gürgüç, Sayın İlhan Aytefcin'in konuşmasında; 
«... Rejim düşmanlarının son zamanlarda Parlamento 
ve parlamenterleri hedef alan fevkalade ciddi teca
vüzlerde bulunduğu bir vakıadır. Kasıtlı veya farkın
da olmadan bu davranışlara arka çıkan, alkış tutan, 
imkân veren müessese ve şahıslar da vardır. 1-2 saat 
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önce Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 
hatibin bu kürsüden, Parlamentonun saygınhğuu yi
tirdiğini ifade ettiğini birlikte dinledik. Kürsüden in
diklerinde sayın grup başkanvekiHeri tarafından da 
tebrik edildiler» derler. 

Binaenaleyh ben, burada farkında olmadan beya
nı muvacehesinde Sayın Gürgüç'e bir hakaret vaki ol
madığı kanaatini taşıyorum. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın) — Nasıl orar efen
dim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
O itibarla efendim, söz vermiyorum. Direniyor . 

musunuz Sayın Gürgüç? 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Gürgüç'iin diren
mesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, buyurun. Yalnız gayet kısa, ye
ni münakaşalara yol açmayacak şekilde gayet kısa ri
ca ediyorum Sayın Gürgüç, 

SELÂMÎ GÜRGÜÇ (Aydın) — Çok teşekkür 
ediyorum Sayın Başkanım. Zaten yeni münakaşalara 
gerek göstermeyecek bir şekilde konuşacağım ve sa
dece benim konuşmamdaki saygınlık meselesi üzerim 
de duran bu arkadaşımın, konuşmamın tamamını oku
masını rica edeceğim tekrar ve o gözünden kaçtığı, 
aslında Türkiye'de sokağa çıktığınız zaman parla
mentere hangi gözle bakıldığını ifade ermek için söy
lediğim sözleri, burada kendisinin, sokağa çıkrığı za
man, «artık parlamenter değiliz, iş takipçisi durumu
na döndük» diye burada kendilerinin de yaptıkları şi
kayeti buraya getirdiğim için, Parlamentoya hakaret 
sayılan o konuşmamın bir bölümünü tekrar okumak 
istiyorum, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Gürgüç... 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Devamla) — Müsaade eder

seniz Sayın Başkan, hakaret var mıdır, yok mudur, 
açığa çıkabilmesi için bîı bölümünü okumak istiyo
rum. 

«Toplumsal gelişme ve siyasal bilinçlenmenin özel
likle 1970'lerden sonra çok hızlı okluğu bir ülkedir 
Türkiye. Bu derece bir değişim ve gelişimin oluştu

ğu ülkede parlamento, sadece seçimden seçime halka 
oy almak için başvuran, sonra da kendini duvarları 
içine çekip, yaşamım sürdüren bir sistem olarak dü
şünülemez. Bu, aslında çağdaş demokrasi anlayışına 
da ters düşer. Ülkemizde ne yazık ki, uzun yıllardır, 
en azından Parlamentonun büyük çoğunluğunu oluş
turanlar bu anlayış içinde kalmışlar, bunun sonucu 

olarak da Parlamento halktan kopmuş; bırakın hal
kın anasorunlarına çözüm getirmeyi, çağın gerektirdi
ği yasaları bile çözemez, çıkaramaz olmuştur. Siste
min bu işleyiş biçimi içinde Parlamento ve parlamen
ter, toplumun gerisinde bir görünüm kazanmış, bütün 
saygınlığım yitirmiş, parlamentere de sadece iş takip
çisi gözüyle bakılmaya başlanmıştır. Anlayacağınız, 
parlamenter sistemi çarpıtmayı amaçlayanalr, bir öl
çüde de olsa amaçlarına ulaşmışlardır...» 

BAŞKAN — Sayın Gürgüç, Hitfen... 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Devanda) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
BAjŞKAN — Bitiriniz efendim, lütfen. Mesele an

laşılmıştır efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, 10 dakika hakkı vardır, nasıl, «mesele anlaşıl
mıştır» dersiniz, nasıl tahdit edersiniz? 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Devamla) — «... Özellikle 
1970'lerde toplumumuzda başlayan toplumsal deği
şim ve siyasal biKnçlenmenin sonuçlan 1977 Parla
mentosuna yansımış, Parlamento toplumun son de
mokratik umudu haline gelmiştir.» 

Bu mudur Parlamentoya hakaret? Yoksa, Parla
mentonun çalışması ve halktan yana çalışmasını öğüt
lemek midir bu? Keşke hepimiz, o sözü söyleyen ar
kadaşım da, bu Parlamentonun halktan yana çahşma
sı için benim kadar çaba sarf edebilseydi. 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Gürgüç, teşekkür ederiz. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Saym Başkan, mü
saade ederseniz bir hususu arz edeceğim. Sayın Mu
ammer Aksoy, konuşması şuasında Adalet Partisi ta
rafına dönerek «kuyruk acısı» diye bahsetmiştir. 
(CHP şualarından «kuyruk, kuyruk» sesleri ve gü
rültüler). Müsaade buyurun. 

Sayın Başkan, eğer şimdi, Muammer Hoca, örfi 
idare mahkemesi tarafından içeriye alınmayı, Demok
rat Parti tarafından hocalıktan atanmayı kuyruk acı
sı olarak kabul ediyorsa, biz bunu kendisine mal edi
yoruz. Yok eğer bunu bir sürçii lisan olarak ifade et
mişse geri almasını rica ediyorum efendim. (CHP sı
ralarından gürültüler). 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz bu konuyu açıklayayım?.. 
(AP sıralarından «Sözünü geri alsın» sesleri). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. Bir 
dakika efendim, rica ediyorum. 
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MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz verirseniz bu konuyu açıklamak isterim» Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — O hususu da tezekkür etmek üzere 
zabıtları getirteceğim. Zaten önergeniz gelmiştir, za
bıtları getirteceğim, o konuyu bilahara tezekkür ede
ceğiz Sayın Aksoy. 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

Komisyon yerinde. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de yerine gel

miş bulunuyor. 
Şimdi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde söz 

alanları arz ediyorum: 
Cumhuriyet Halk Partisi] Grupu adına Sayın Yıl-

mez Cemal Bor, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Sayın Sadi Somuncuoglu, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Ahmet Buldanh, MHli Selamet Partisi 
Grupu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk. 

Şahıslan adına lehinde : Sayın Zeki Eroğlu, Sa
yın Semıîh Eryıldız, Sayın Abdurrahman Oğultürk. 

Şahıslar adına aleyhinde söz alan sayın üyeler: 
Sayın İsmet Angı, Sayın Adem AK Sanoğlu, Sayın 
Mehmet Özutku, Sayın Müfit Bayraktar, 

Şahıslan adına üzerinde söz alan sayın üyeler: 
Sayın Halil Karaath, Sayın İrfan Binay, Sayın Mus
tafa Eşrefoğhı, Sayın Mehmet Irmak, Sayın Şener 
Battal. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Yıl
maz Cemal Bor, buyurun efendim. 

Sayın Yılmaz Cemal Bor, konuşma süreniz 20 da
kikadır. 

CHP GRUPU ADİNA YILMAZ CEMAL BOR 
(Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu-
nun, 1978 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki j 
görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bu- ; 
hınuyorum. 

Genel bütçe rakamı içinde yekûn tutmayan, sem- >, 
boiik yeri olan Cumhurbaşkanlığı bütçesini bütçe tek- \ 
niği yönünden e!e alacak değilim. Ancak, Cumhur
başkanlığı kurumunu Anayasa doğrultusunda incele- ' 
mek, 5 yıla yakm süredir görev yapan Sayın Koru-
türk'ün çahşmalarını ve kendilerine yönelen eleştiri- j 
feri ise, üslendikleri görevin önemi ve özellikleri içe-
rlö'nde değerlendirmek istiyorum. I 

Değerli üyeler, 1961 Anayasası yeni bir devlet dü
zeni getirmiştir. Türk ulusu, onayladığı bu Anaya
sayla demokratik hukuk devletini, bütün hukuki ve 
sosyal temelleriyle kurma görevim ise hürriyete, ada
lete ve fazilete âşık evlatlarının uyanık bekçiliğine 
emanet etmiştir. Anayasamızın ikinci maddesinde ifa
desini bulan sosyal hukuk devleti anlayışı, sosyal ada
let ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, siyasal, 
sosyal ve ekonomik engelleri kaldırmış, toplumsal ge
lişmeyi hızlandırmıştır. Uyanan gensş halk kitleleri 
karşısında toplumsal gelişmenin gerisinde kalanlar, 
kendilerini eğitip yenileyecekleri yerde, «Bu Anayasa 
ile devlet yönetüemez» diyerek Anayasayı rafa kal
dırmanın yollarını aramışlar ve 12 Mart döneminde 
olduğu gibi de kısmen başardı da olmuşlardır. 

Basın « yayın özgürlüğünün kamuoyunu olumlu 
yönde oluşturmasını, TRT, üniversiteler, mahkeme
ler gibi özerk kuruluşların toplum yararına çalışmala
rını, sınai kesimde işçilerimize tanınan toplu sözleş
meli, grevi» sendikal haklan içlerine sindiremeyenler 
egemen güçlerle bütünleşerek, Nazi Almanya'sında ol
duğu gibi mSlleti kamplara bölüp, anarşiyi ülke bü
tünlüğünü tehlikeye sokacak boyutlara ulaştırmışlar
dır. 

Bu cümleden olarak, Alevi * Sünni düşmanlığının 
teorisi, Devlet kasasından verilen binlerce lira ile çağ
dışı kafalara yazdırılmış, mezhep kavgaîan körüklen
miş, şoven milliyetçilik tahrik ve teşvik edilerek bö
lücülük yapdmış, karşı çıkanlar işkenceye tabi tutul
muş veya kurşunlanmış, yurdumuzun çok duyarlı 
olan etnik yapısında onarılması güç olan gedikler 
açılmıştır. 

DeğerK üyeler, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak, güç dönemde görev almanın anlayış ve so
rumluluğu içerisindeyiz. Aslında Cumhuriyet Halk 
Partisi, Devleti kuran ve yaşatan partidir, güç dönem* 
Ieriıı partisidir. Kara günleri ak günlere çeviren par
tidir Cumhuriyet Halk Partisi. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Allah Allah, Allah 
Allah!.. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Anayasa
dan aldığımız güç ve özgürlükçü demokrasiye olan 
inancımızla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok
tur. Kuşkusuz, bazı açmazlarımız olacaktır; bunlar bi
zi ürkütmeyecek, aksine hangi taraftan gelirse gelsin, 
kimden gelirse gelsin, sokağı devlete egemen kılmak 
isteyenler, karşısında Cumhuriyet Halk Partisini ve 
onun savunduğu Anayasayı bulacaklardır. (CHP sıra-
lanndan «Bravo» sesleri, alkışlar). 
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Değerli üyeler, Cumhurbaşkanımızın tarafsız bir 
anlayışla Anayasayı koruması ve kollaması. Anaya
samızın 96 ncı maddesi uyarınca yaptığı yemenin ge
reğidir. Göreve geldiği günden bu yana, bu konuda 
gösterdiği titizlik 've duyarhhk, Anayasayı savunan 
güçlerin en büyük desteği olmuşlar. Anayasamızın 
Cumhurbaşkanı için öngördüğü taıafsızSık, demokra
simizin en önemli güvencesidir. Cumhurbaşkanının 
partisinden ilişiğinin kesilmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği sıfatının sona ermesi, arka arkaya iki 
defa Cumhurbaşkanı seçilememe gibi Anayasal hü
kümler, Devlet Başkanının tarafsızlığını kanıtlaması 
açısından büyük önem taşır. 

Cumhurbaşkanlığı devletin birliğini temsil eden 
yüce bir makamdır. Bu makamı işgal eden Devlet 
Başkanının yüksek bilgi ve engin tecrübesi, uzlaştırı
cı ve birleştirici özellikleri öncelikle bunalım dönem
lerinde önem kazanmaktadır. Bu dönemlerde Cum
hurbaşkanının dikkatle izlenmesi, toplumun çeşitli ke
simlerinde değişik değerlendirmelere tâbi tutulması 
doğaldır. Doğal olmayan, Cumhurbaşkanının tarafsız
lığını savunur görünüp, kendi siyasal düşüncesi doğ
rultusuna çekerek, o yüce makamı tahribe kalkışmak
tır. 

Cumhurbaşkanı insanüstü varlık değildir. Cum
hurbaşkanının, muayyen kesimin beğenisini kazana
cak demeç ve davranışları, aynı düşüncede olmayan 
bir başka kesimin tepkisine yol açabilir. Beğeni ve 
tepki, Cumhurbaşkanının Idşiliğrne ve saygınlığına 
gölge düşürmediği sürece saygıyla karşılanır. 

Değerli üyeler, 1924 Anayasasının aksine, kuvvet
ler ayrılığını temel alan 1961 Anayasasında, yürüt
menin başı olarak Cumhurbaşkanının çok önemli gö
rev ve yetkileri vardır. Bunların başında, başbakanı 
ataması, başbakan tarafından atanan bakanları ona
ması, istediği zaman bakanlar kuruluna başkanlık ede
bilmesi, tavsiye kararları alan Milli Güvenlik Kuru
luna Başkanlık etmesi, yasaların ikinci kez görüşül
mesini istemesi, hükümet kararnamelerine imzasıyla 
yürürlük kazandırması, yabancı devletlere Türk Dev
letinin temsilcilerini gönderip, yabancı devlet temsil
cilerini kabul etmesi, özel af ilam gibi... 

Cumhurbaşkanımız Sayın Korutürk, bu görev ve 
yetkileri, göreve başladığı günden bu yana övgüye 
değer bir şekilde kullanmış, sabırlı ve tutarlı tutu
muyla da Türk halkının sevgi ve saygısını kazanmış
tır. 

Bu sevgi ve Kıygının daha da güçlenebilmesi için, 
Sayın Cumhurbaşkanının kendisini temsil edenlerle 

kurduğu diyalog da büyük önem kazanır değerli üye
ler. 

Türk Devrelini ve Cumhurbaşkanını dış ülkelerde 
büyükelçiler, yurt içinde de valiler temsil eder. Cum-
luriyet Halk Partisli Grupu olarak temennimiz odur 
ki, Cumhurbaşkanımız valilerle de, büyükelçilerde ol-
luğu gibi yeterince diyalog kurmalı ve onları onore 
etmelidir. Böylece, devleti ve hükümeti temsil eden 
vaîilerjmizfn, kendi mülki hudutları içindeki halk ta
rafından saygınlık ve güç kazanmasına bu suretle yar
dımcı olacaklardır. Sayın danışmanlarının da Cum
hurbaşkanına bu konuda yardımcı olacakları ümidini 
taşımaktayız. 

Değerli üyeler, son birkaç yıldan beri partilerara-
sı ilişkiler kötü gelişmeler kaydetmiştir. Sokaktaki 
yurttaştan Cumhurbaşkanımıza dek herkes bu geliş
melerden huzursuzdur. Göreve başladığı günden bu 
yana, tarafsızlığına titfzîtkle özen gösteren Devlet 
başkanına karşı bazı siyasal partilerin ve özellide li
derlerinin davranışları kaygı vericidir. Bu davranışîar-

. dan yara alacak, Cumhurbaşkanından önce demokra
simiz ve özellikle Anayasamız olacaktır. 

Bu cümleden olarak güncel bir konuya da değin
meden geçemeyeceğim. Bildiğiniz üzere, birkaç gün 
önce Çankaya Köşkünde Sayın Korutürk tarafından 
parti liderleri ve parlamenterler onuruna verilen re
sepsiyona bazı parti liderleriyle milletvekillerinin ka
tılmayışını yadırgadık. 

Cumhuriyet Haîk Partisi Grupu olarak, Cumhur
başkanlığı makamına gölge düşürecek her türlü dav
ranışın karşısında olduk ve olacağız. Duygularının ak
lına galebe çaldığı insanların başarı sağladığı toplu
mu yeryüzünde gösteremezsiniz. 

Değerli üyeler, ders kitaplarında adını çocukları
mızın gururla ezberlediği, bütün yurttaşların evlerinin 
duvarlarında resimlerini şerefle taşıdığı Cumhurbaş
kanımızın özgürlükçü parlamenter demokrasiye ve 
onun kaynaklandığı Anayasamıza bağlılığı devlet var
ağının geleceği bakımından büyük bir güvencedir. 

Saym Başkan, değerli üyeler; 
Cumhurbaşkanlığı 1978 yılı bütçesine Cumhuriyet 

Halk Partisi Grupu olarak «evet» derken, Bütçenin 
Cumhurbaşkanlığı makamına, yurdumuza ve ulusu
muza hayırlı ve uğurlu olmasını dfliyor, Yüce Mecli
sinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Saym Bor, teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym Sa

di Somuncuoğlu, buyurun efendim. 
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Sayın Somuncuoğlu konuşma süreniz 20 dakika
dır. 

MHP GRUPU ADINA SADÎ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerinii açıklamak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime baş
larken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
nin rakamları üzerinde durmaya gerek duymuyo
rum. Çünkü bu rakamlar bizim Hükümetimiz tara
fından tespit edilmiş, yeni kurulan Hükümet tara
fından da benimsenmiştir. Kendimizin ülke şartlarına 
bakarak tespit ettiğimüz ölçüleri muhalefete geçtik di
ye tenkit edemeyiz. 

Ancak Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamının temsi
li ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında bu 
temsilin durumu hakkındaki görüşlerimizi ifade etmek 
isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının yetki, 
vazife ve sorumluluklarını Anayasamızın ilgili madde
leri bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. 

Anayasamıza göre; madde 6: «Yürütme görevi 
kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından yerine getirilir.» 

Madde 110 ; «Başkomutanlık, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin manevi varlığından ayrılmaz ve Cum
hurbaşkanı tarafından temsil olunur. Genelkurmay 
Başkam, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cum
hurbaşkanınca atanır.» 

Anayasanın 111 nci maddesi «Milli Güvenlik Ku
ruluna Cumhurbaşkanı başkanlık eder.» 

97 nci madde : «Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. 
Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini 
temsil eder. Cumhurbaşkanı gerekli gördükçe Bakan
lar Kuruluna başkanlık eder.» 

Sayın milletvekilleri, yukarıda Anayasanın ilgili 
maddelerini özetleyerek, bazen de aynen alarak Cum
hurbaşkanının yetki ve sorumluluklarımı ifade etmiş 
olduk. Şimdi bir de Cumhurbaşkanının seçildikten 
sonra ettiği yemini birlikte hatırlayalım. 

Anayasa, madde 96 : Cumhurbaşkanı görevine baş
larken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde şöyle 
ant içer: 

«Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türk Devletinin bağım
sızlığına, vatanın ve milîetin bütünlüğüne yönelecek 
her tehlikeye karşı koyacağıma; Milletin kayıtsız şart
sız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve savuna
cağıma; insan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk 
devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrıJmayacağama; 

Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yü
celtmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek 
için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma na
musum üzerine söz veririm.» 

Sayın milletvekilleri, aslında Anayasanın 96 nci 
maddesindeki bu ant, Cumhurbaşkanının bütün gö
revlerini ve yetkilerini en güzel şekilde özetlemekte
dir. Her ne kadar AnayasamEZin 98 nci maddesi, 
«Cumhurbaşkanı görevleriyle ilgili işlemlerinden so
rumlu değildir» demekte ise de, buradaki mesuliye
tin hukuk önündeki mesuliyet olduğu, ama tarih ve 
millet önünde nelerden sorumlu olduğu, Anayasanın 
yukarıda sayılan maddeleri ile açıklığa kavuşturul
muştur. 

Türk Devleti, demokratik rejim ve ülke bütünlü
ğü on yıldan beri devam eden silahlı, ideolojik, legal 
ve illegal teşkilatların saldırısına uğramıştır. Beynel
milel komünizmin kaynaklık ettiği bu saldırı bugüne 
kadar durdurulamamış, aksine hızını, cüretini ve tah
ribatını artırarak devam etmektedir. Bunların ne iste
diği sadece meydanlarda ve sokaklarda yaptıkları gös
terilerde sergiledikleri slogan ve konuşmalardan, ya
yınladıkları vitrinler dolusu kitaplardan değil, sivil ve 
askeri mahkemelerde verilen pek çok kararlardan da 
açıkça anlaşılmaktadır. Bağımsız Türk Devletinin yı
kılması, parlamenter faşizm dedikleri çok partili hür
riyetçi demokratik rejimin, kaldırılması ve halklara 
özgürlük sîoganiyle beyinlere işledikleri vatanın bü
tünlüğünün parçalanması hedef alınmıştır. 

Bu ihaneti işleyenlerin binlercesi mahkeme karar
larıyla ağır cezalara çağırılmışlardır. Hükümeti aşa
rak bütün Devlete yönelen komünist ve bölücü tehli
keye karşı Devlet olarak çare aramak mecburiyetin
deyiz. Bu vahim durum, bütün ciddiyetiyle varlığım 
korumaktadır. Böyle bir manzara karşısında iki ko
nu üzerine basarak durmak istiyoruz: 

Birincisi, bugünkü Hükümetin yanlış ve tehlikeli 
tutumu; ikincisi; kuvvetler ayrılığına dayanan siste
mimizdeki işlerliğin zaafa uğradığı ve kuvvetlerin bir
birinin alanlarına müdahale ettiği hakkında yaygın
laşan kanaatlardır. 

Bu iki esas üzerinde görüşlerimizi kısaca özetle
dikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanının üzerine düş
tüğüne inandığımız görevlere temas edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Hükümetin, ko
münist ve bölücülükten kaynaklanan; devleti, rejimi 
ve ülke bütünlüğünü hedef alan saldırılar karşısında
ki tehlikeli ve yanlış tutumu, teşhis hatasından ileri 
gelmektedir. 12 Mart 1971 döneminde mahkemele-
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rin kararlarına karşı çıkan, «sol düşünce eziliyor, sa
ğa dokunulmuyor» diye feryat eden bugünkü Hükü
metin başı «Biz iktidara gelince, bu adaletsizliği or
tadan kaldıracağız» diyordu. Gerek Sıkıyönetim Mah
kemelerinin gerekse öteki yargı organlarının hiç kim
seye kafasında taşıdığı fikirlere göre muamele etme-
dliği ve edemeyeceği, sailece Türk Ceza Kaaıununa 
göre suç teşkil eden fiilleri işleyenleri muhakeme et
tiğini anlayamıyor ve bu suç işleyenlerin aşırı solcu
lar ve bölücüler olmasının, düşünceye göre değil, su
ça göre hareket edilmesinin bir sonucu olduğunu haz-
medemiyordu. O günlerin muhalefet lideri, bugün 
Hükümetin başıdır. Ancak, kısa görev süreleri için
de 12 Mart dönemi uygulamalarının intikamım aldı
ğı ve çarpık bir adalet anlayışı peşinde koştuğu ka
naatini uyandıran, tehlikeli ve maceracı bir yolculu
ğa çıkmıştır. Tehlikeli oluşu; milliyetçi düşüncede 
olanların bulundukları okul, yurt ve evlere hiçbir se
bep yokken, sürekli olarak baskı yapmasından ve 
ardı arkası kesilmeyen kanunsuz aramaların sadece 
bu mahallere inhisar ettirilmesinden, hiçbir suç un
suru bulunmasa bile, bulunmuş gibi, yalan haberler 
yayınlatılmasmdan, faili meçhul suçların haftalarca 
süren işkenceler sonunda masum insanlara yüklen
mek istenmesinden ileri gelmemektedir bu Hükü
metin tehlikeli bir yolda oluşu. Bu yanlış ve intikam
cı tutumu karşısında, Devleti, rejimi ve ülke bütün
lüğünü hedef alan komünist ve bölücülerin daha ra
hatlık ve ferahlık içinde silahlanmalarına, başta okul 
ve fakülteler olmak üzere, her yere süratle yerleşme
lerine yol açacak, kısa zamanda da bugünkünden da
ha büyük bir tehlikeyle memleketi karşı karşıyak bı-
rakacağındandır. 

Sayın milletvekilleri, milliyetçi düşüncedeki genç
leri 50'şer, 100'er kişilik gruplar halinde günlerce ka
rakollarda bekletmekle, onlara eziyet etmekte, aynı 
yurt ve okullarda bu hareketleri tekrarlamakla, ya
lan haberler yaymakla yapılacak işler geçicidir. 

Sabredilir, gerçekler her seviyede açıklığa kavuş
turulur, millet de, her seviyede bu kin ve husumeti 
sahiplerine iade eder; bu noktada, bu partizanca ve 
yanlış tutumlar durdurulur; ama bundan fırsat bula
rak Devleti ve rejimi yıkmayı, ülkeyi parçalamayı 
hedef alan emperyalizmin maşaları çok güçlenerek 
ve daha da vahim durumlar yaratarak ülkenin karşı
sına çıkacaklardır. İşte bu ikinci durum endişe veri
cidir, tehlikelidir. 

Bu gidiş karşısında, Anayasanın 96 ncı maddesin
deki andı içen; 6 ncı maddesindeki yürütme görevini 

Hükümetle paylaşan; 97 nci maddesine göre Devletin 
başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve milletin bütün
lüğünü temsil eden; gerekli gördüğünde Bakanlar Ku
ruluna Başkanlık eden; 111 nci maddesine göre Milli 
Güvenlik Kurulunun Başkanı olan Sayın Cumhurbaş
kanımız seyirci kalamaz. Tarih ve millet karşısında, 
Anayasanın kendisine tanıdığı bu geniş yetki ve gö
revler muvacehesinde Hükümetin Başını da, üyeleri
ni de ikaz etmelidir. 

Devletin başı olarak icra organıma bu, kanun, ni
zam ve insan haklarını hiçe sayan gidişini önleye-
mezse çok yakın bir gelecekte millet ve Devlet olarak 
kendimizi, daha da ağırlaşan bunalımın baskısı altın
da daha da kanlı ve ülke bütünlüğünü tehdit eden 
ihanetler karşısında bulacağımızdan endişe etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediğimiz 
ikinci konu, kuvvetler ayrılığına dayanan, devlet sis
temimizin işlerliğini kaybetmekte olduğu yolundaki 
yaygınlaşan kanaatlerin ele alınması idi. Yargının ya
sama ve yürütmenin sahasına girdiği kanaatlerine kar
şılık, yürütmenin yargı kararlarına uymadığı hakkın
daki iddialar da vardır. Yürütmenin sadece idari bir 
mahkeme olan Danıştayın, çoğunluğu devlet memur
larının tayinine dayanan kararlarına zaman zaman 
uymadığı bir gerçek olmakla beraber, bu konudaki uy
ma mecburiyeti de tartışma konusudur. Danıştay ka
rarlarına uyma konusundaki tartışma bir kenara bı
rakılırsa, yargı organlarının uyulmayan hiçbir kararı 
gösterilemez. O halde yürütme, yargıya müdahale et
memektedir. Buna karşılık yargının, özellikle Anaya
sa Mahkemesi ve Danıştayın yürütme ve yasama or
ganlarının yetkilerini kullandığı yolundaki şikâyetler 
sürüp gitmektedir. 

Bu tartışmalara son vererek, kuvvetler ayrılığının, 
devlet bütünlüğünün zedelenmemesi, Devletin top-
yekûn manız kaldığı tehlikeler karşısında bütün or
ganların uyum içinde gerekeni yapmaları sağlanmalı
dır. Bu uyumu sağlamak konusunda Sayın Cumhur
başkanının dışında hiçbir makam yoktur. O halde 
Devletin başı olan, Türkiye Cumhuriyetini, Türk mil
letinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanına 
önemli görevler düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, üç kuvvetin uyum içinde ça
lışması meselesinin yanında, bu kuvvetlerin sorumlu 
ve yetkili oldukları alanlarda görevlerini tam olarak 
yapmaları da ayrı bir konuyu teşkil etmektedir. Yü
rütmenin görevini yapmadığı zaman, yasamaya ve 
yargıya karşı belli ölçüde sorumluluğu vardır. Aynı 
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şekilde yasamanın da yargıya ve millete karşı sorum
lu olduğu muhakkaktır. Özetle; yürütmenin de, ya
samanın da işlem ve eylemleri yargının belli ölçüde 
denetimi altındadır. Buna karşılık yargı, kendi için
deki hiyerarşi ile, vicdanından başka hiçbir organa 
ve kuvvete karşı sorumluluk taşımamaktadır. 

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, kanunla
rımızın suç saydığı propagandalarla dolu olan kitap
lar vitrinlerde teşhir edilmektedir. Körpe dimağlar 
bu kitaplardan aldıkları telkinlerle; Devlet, rejim ve 
ülke bütünlüğü aleyhine faaliyetler göstermektedir
ler. Bu konuda kanunların gereğini yerine getireme
yen bir kısım yargı ilgilileri Sayın Cumhurbaşkanı ta
rafından uyarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, önemli gördüğümüz iki ana-
noktaya böylece parmak bastıktan sonra, Cumhur
başkanının tarafsızlığı üzerinde de durmak isteriz. 
Devleti temsil eden bir kimsenin de elbette siyasi ve 
fikri bir görüşü olacaktır. Seçimlerde oyunu bir parti 
lehine kullanacaktır; ama görevli bulunduğu süre 
içinde bu fikri ve siyasi görüşünü hiçbir yerde, özel
likle kamuoyu önünde ifade etmemelidir. Ederse ta
rafsızlığı gölgelenmiş, duyulan güven ve itimat sar
sılmış olur. Cumhurbaşkanı, Anayasanın başlangıç ve 
genel esaslar kısmında tarifi ve tahlili yapılan felse
feye bağlı kalmak durumundadır. Hiçbir cumhurbaş
kanının, Anayasanın bu bölümlerinde tarifi yapan 
esaslara karşı olabileceğini düşünmemekle beraber, 
faraziye olarak böyle bir durumun olduğunu kabul 
etsek bile, yine de şahsi görüşünü kendisi için sak
laması gerektiğini Devlet ve toplum için muteber olan 
felsefenin, Anayasadaki felsefe olduğunu ilke olarak 
kabul etmek zorundayız. O halde, Türk Devletinin 
ideolojisi, Anayasanın başlangıç kısmında tarifi ya
pılan Türk milliyetçiliğidir. Devletin bu ideolojisini 
herkesten çok Sayın Cumhurbaşkanı, daha geniş ifa
desiyle Devlet Başkanı temsil etmelidir. Anayasada 
yazılı temel ilkeler şu veya bu bahane ile sübjektif 
ve geçici' mazeretlerle unutulmaya terk edilemez. Eğer 
mevcut Anayasaya göre bu devleti yönetecek ve bu 
milleti insanlığın şerefli bir üyesi yapacaksak, orada 
ortaya konan ve tarifi yapılan esaslara samimiyetle 
bağlanmak zorundayız. 

Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızı şimdi
kinden daha aktif ve daha kararlı bir tutum içinde 
görmek arzusundayız. 

Cumhurbaşkanının siyasi partilere karşı taraf
sızlığı hiç bir şüpheye meydan vermeyecek kadar 
açıklık içinde olmalıdır. Bu Hükümetin kendisine 

J takdimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın takın-
I dığı tavrı ve kullandığı kelimeleri, temsil ettiği ma

kamla bağdaştırmada güçlük çektiğimizi ve yadırga-
I dığımızı ifade etmek isterim. 

Sayın Cumhurbaşkanının duyguları ve düşüncele-
I ri ne olursa olsun, demokratik esaslar içinde kurul-
I muş Cumhuriyet Hükümetlerine karşı eşit muamele 
I şarttır. Hiç olmazsa, milli birliği takviye ve idame 
I için Devlet Başkanlığının mukaddes hüviyetine du-
I yulan güven ve saygıyı artırmak için tarafsızlığın has

sasiyetle korunması gerekmektedir. 
Başta Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden ki-

I siler olmak üzere, bütün siyasi partiler ve kuruluşlar 
I bu kutsal makamın yüceliğini korumada ittifak için

de olmalıdırlar. 
Sayın Cumhurbaşkanının verdiği bir beyam kendi 

siyasi kanaatine uygun bulmadığı için şiddetle ve gün
lerce süren tenkit yazılarıyla kamuoyunda tenkit 
edenler, başka bir beyanını kendi siyasi felsefelerine 
uygun gördüğü için.alkışlarlarsa bu iki tutum arasın-

I daki tenakuzu görmemek mümkün değildir. 
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi

nin bu duygu ve düşünceler içerisinde Türk milletine 
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu teşekkür ede-
I rim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Buldanlı, 
buyurunuz efendim. 

Sayın Buldanlı, konuşma süreniz 20 dakikadır 
efendini. 

AP GMUFU ADINA AHMET BUUDANLI 
(Muğîa) — Sayın Başkan, değerli millefvelkiHeri; 1978 
Büiçe Kanununun Cumhurbaşkanlığı bölümünde, 
Addet Partisi Grupunun görmüşlerini arz etmek üze
re söz almış 'bulunuyorum. Sözlerime başlamadan 
önce Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. 

I Yüksek malumlarıdır ki, Türk milleti, uzun a*sır-
lar içinde tarihi varlığını ve milli şuurunu ayakta tuta-
bjmiş nadir milletlerdendir. Bugüne kadarı taıtih için
de yer ahp, gelen Türklerin kurdukları detvfeifller, za
man zaman zaaflara uğramış ama, hCçIbir zaman 
ksyibaîup gitmemiştir. Biri yıkıMken, bir diğeri hemen 
kurulmuştur. 

İşte, 'bugünkü Türk Devleti, yani, Türlüye Cum-
I huriyeti, dünya üzerinde yaşayan yüz miîyona yakın 

Tüılkün ayakta duran, yegâne müstakil devleti olup, 
zaman içinde görülen 16 ncı müstakil Türk Devfeti-

! dir ve e'bet müddet yaşayacaktır. 
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Türkler için devlet, daima üstün varlık oîarak 
kabul edilmiş, dolayısıyla devletin başı da Mirama ve 
sevgiye layık görülmüştür. 

1921 Anayasası olsun, 1961 Anayasası oîsun dev
letin başı olarak kaibul edilen Cumhurbaşkanımıza, 
De'vieti temsil ve Türk birliğini koruma görevi veril
miştir. Anayasada yazılı prosedüre göre, ister parti
li, isler partisiz olsun; Cumhurbaşkanlığı makamına 
Seçilen zatın partili ise, partisi ile şahsi görüş ve fi
kirleri ile ftgisi kesilir. O tamamen milletin yücelt
tiği makamında, kamil manasıyla tarafsız ve tama
men şahsi, Siyasi His, düşünce ve kliklerin üstünde 
bir hüViyete bürünecektir. Aksi tutum, n&M fertleri 
arasında çözülmeye, müesseseler arasında rekabete ve 
ıriücadeleye sebep teşkil eder* 

Bu bakımdan, 1978 Bütçesinin Komisyonda ve 
bugün de MecMerdeki müzakerelerini, Cumhurbaş
kanlığı makamının taşıdığı mana ve mümtaz mevki 
bp.kımmdan, taîihsiz birtakım tenkit ve muahezelere 
mıihatap olmakla, bizleri parti oîarak üzmüştür. 

Temsiî ettiği sıfat, salahiyet ve asırlarca yarattığı 
Devlet makamının uSv'iyeti, birtakım siyasi polemik
lere sebep olmamalı ve Anayasanın tarif ve tavzih 
ettiği şuurlar içerisinde bu yüce makamın varlığı mu
hafaza edilmelMir. 

Filhakika bugün karşılaştığımız meseleler ve ha
diseler bizatihi Saym Cumhurbaşkanımızın şahsi tu-
tırnı ve davranışlarından meydana gelmekte ise, bu 
husus dahi teessürümüzü bir kat daha artırmaktadır. 

Adalet PartîSİ kurulduğu günden itibaren, muhte
rem Cumhurbaşkanlığı makamının ve bu makamı iş
gal eden zatın mümtaz şahsiyetimi her türlü polemik
lerin dışında tutmaya itina etmiştir ve bu davranış
larına da devam edecektir. 

Ancak, son kurulan EceVit Hükümetinin tarzı te
rekkübü ve kuruluşundaki hadiseler, siyasi, ahlak dışı 
tiîtum'ar, İhanetler ve entrikalar oltada dururken; bu 
Hükümetin kuruluşundan Sonra, Sayın Cumhurbaş
kanımızın bizim için ibzal buyurdukları sıfat ve dü
şünceleri dolayısıyla durumumuzu gözden geçirmeye 
ve Cumhurbaşkanlığı makamının hukuki durumu ve 
dolayısıyla bu tutumun yarattığı komplikasyonları ida
re bakımından bugüne kadar gösterdiğimiz itina ve 
gayrete rağmen, Adalet Partisi oîarak bazı tariz ve 
şikâyetlerimizin, yüce milletİ'mize ve zabıtlara tescil 
için ortaya koyacağız. 

'Evvelemirde Saym Devlet Başkanı, salahiyetleri-
niar dar, kısıtlı ve müphem oyuğundan şikâyetçidir. 
Filhakika 1961 Anayasası, Saym Devlet Başkanına ic

raya müteallik bir yetki vermemiştir. Ancak, değişen 
dünya şartlarının Türkiye'ye de aksetmesi, bütün 
dünyayı bir afeti semavi gibi saran beynelmilel aşırı 
cereyanların, TürkiyeMe de geniş boyutlara ulaşması 
ve hatta, memleket ve millet bütünlüğümüzü etkileye
cek kadar vahamet kazanması sebebiyle, bütün millet 
fertleri kadar Devlet Başkanının davranışlarına da 
inikası mümkündür. Bu durumda, kendilerinin takına
cağı tavrın, hatta salahiyetlerinin karine ile değil ama 
müeyyide île tespit edilmesi zarureti Vardır veya hâ
sıl olmuş olabilir. Bugün yurdumuzda cereyan etmek
te olan son a|itasyon hareketlerinin beynelmilel ko
münizmin eseri olduğunu bilmeyen yoktur. Buna rağ
men komünizmin bünyesinden gelen propaganda so
nucu olarak, bariz ve delillere dayalı komünist fraksi
yonlarına eş, mevhum bir faşist baskısından bahsedil
mesi âdet halini almıştır. 

Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı burada düşünü
lemez. Saym Cumhurbaşkanımız, Türk Anayasasının 
ve Türk kanunlarının yasakladığı komünizmin ve 
diktatöryal her türlü rejimin karşısında ve fakat Türk 
milliyetçiliğinin yanında olmak mecburiyeti vardır. 
Önünde Tüık Sancağının serfüru ettiği bir yüce maka
mın başı, zannederim bu durum almada, Anayasamı
zın dibacesinde yer alan «Türk milli tarih şuurun
dan hız alan» ibaresinin takındığı mana içinde yeri
ni muilaka almak mecburiyetindedir. «Milletin ve 
devletin bütünlüğünü ve bölünmezliğini koruyacağı» 
na yemin eden bir Başkandan başka bir şey beklene!-
mez. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız, 
yetkilerinin yetersiz olup, sarahatten mahrum oldu
ğunu bizzat beyan ettiğine göre, bunun sınırlarının 
genişletilmesi ve sarahata kavuşturulması hususu, fil
hakika lüzumlu ise gereği icra ve Yüce Parlamento 
tarafından yerine getirilmelidir. 

Bir bakıma, Sayın Başkan bu ifadelerinde haklı 
<*3bi görünmekte ise de, aslında kendisini üzecek hiç
bir yetki noksanlığı bulunmadığa ortadadır. Anaya-

| snımz, Cumhurbaşkanlığı makamını iki anakaynağa 
I ı»!öre yetki ve sıfata kavuşturmuştur. Yani Anayasa-
I miza göre, Cumhurbaşkanının görev ve fonksiyonu 

Ski mfâiiim esasa istinat eder. Birincisi; Cumhurbaş
kanı, bütün fiil ve davranışlarında ve hıyaneti vata
niye hali hariç, görevlerinden mesul değildir. Hatta 
bu görevlerinden dolayı mesuliyeti gerektirecek hu
suslarda dahi bu mesuliyet hükümete racidir. 

Anayasamız bu hükümler ile Cumhurbaşkanına» 
görevlerinin ifasında mutlak bir mesuliyetsizîjk getir-

I mistir. 
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ikinci esas husus ise; tarafsızlığı ve bizzat şahsi
yetinin yara'ttığı mehabet ve saygıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü Anayasanın 
Sistematiği, Cumhuıbaşlcanını, Devletin ve icranın 
fonksiyonlarını ifada bir muvazene unsuru olarak ta
nımakta Ve kendilerini mesuliyetsizlik ve tarafsızlık 
gibi znMarla teçhiz etmektedir. Anayasanın getirdiği 
bu sistem, Türk milletinin tarihi devreleri içinde edin
diği tecriilbeîer ve devM başkanları ile, millet bütün
lüğüne tanıdığı engin saygısının eseridir ve tesadüfi 
değildir. Bugünkü Anayasa nizamının getirdiği pren
sipleri, bu yönden ihlal ile, mesela icraya ait bir kı
sım yetkileri Cumhurbaşkanına devretsek, bu takdir
de Anayasanın sistematiği bozulur ve icranın mîiessi-
riyeti zaafa uğramış olur. 

Buna rağmen bu yüce makama getirilen muhte
rem zevatın, bugün bu şartlar içerisinde birçok miiş-
küüailarla karşılaştığı doğrudur. Ancak bu zorlukların 
bizzat muhterem Başkanın kendi beyan ve tutumların
dan neşet ettiği de bir hakikattir. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanının ara 
sıra siyasi partiler arasında başgösteren siyasi polemik 
ve tartışmalarda, kamuoyunda yaratılan huzursuzlu
ğu yatıştırmak hususunda müdahalelerde bulunmala
rı ve bazı beyanlarla amme efkârını aydınlatması ta
biidir ve haklarıdır. Ancak, bu tercihlerini, herhangi 
bir siyasi görüşün lehinde veya .aleyhinde değil, ha
diseleri tam bir tarafsıZlıkla değerlendirmesi ve neti
celeri ona göre takdim etmesi gereğine inanıyoruz. 

Burada bir noktayı açıklamak mecburiyetinde ol
duğumuz için üzüntü duyuyoruz. 

Şu husus bir gerçek olarak kabul edilir ki, Cum
hurbaşkanlığı makamına gelebilmiş bir muhterem za
tın, «üslubu beyan, ayniyle insan» fehvasınca, ken
dileri, yetki, usul ve üslupları ile beyanlarında, ma-
kam-ı âlilerine uygun davranmaya medburdurîar. 

Bir ay önce itimat oyu aîan Cumhuriyet Halk 
Partisi, zait bağımsızlar, zait Demokratik Parti, zait 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Koalisyonunun neşret-' 
tikleri deklarasyon için irat buyurdukları; «Bu dek
larasyona imza koymayacak eksantrik kişiler var
dır» tarzındaki Sözler, gerek zatı devletleri ve ge
rekse bu beyana muhatap siyasi partilerle, onlara gö
nül vermiş milyonları rencide etmiştir. Bugüne kadar 
Çankaya'da hükümet azalarım takdime gitmiş hiçbir 
başbakanın beyannamesi için, ne böyle bir taîiîf ve 
ne de böyle bir tenkit ifadesi, hiçbir Cuınhurtbaşka-
nından sadır olmamıştır. En azından bilinmeliydi k'i, 
Parlamentoda 200'e yakın parlamenter bu Hükümete 

i kırmızı rey verecektir. Bu takdirde bütün bu zevata 
jj eksantrik kişiler demek, insafsızlık değil de nedir? 

J Sayın Ecevli'ln beyannamesi veya programı, ayet-1 
kerime midir? Hadis veya nas mıdır ki, herkes tara
fından kabul edilip imzalansın? Sayın Başkanın bu 
beyanına karşı bazı reaksiyonlar oîdu ve olmakta de
vam edecektir. Ancak özgürlük ve barış türküler1! Söy
leyip, «fikir suçu yoktur» gibi sloganlar tutturarak 
Başbakanlık makamına gelen Sayın Ecevit ve Hükü
metinin Sayın Adalet Bakam, bu reaksiyonlara karşı 
Cumhuriyet Savcılarını harekete geçirdi. 

ISayın Adalet Bakanı bilmiyordu ki, 19«1 Anaya
sası ve dünya konjonktürü Türkiye'de hiçbir kişinin 
tabu, hiçbir makamın tabu olarak bulunmayacağı, ka
bul edemeyeceği sarahatinin dışında kalıyordu. Yani, 
tenkit edilemez, Yüce Meclisin yüce üyeleri tarafın
dan murakabe edilemez hiçbir makamın bulunmadığı
nı bilmiyorlardı ve bu maksatla dava ikame ettiler. 
Teşrii görev ifa eden parlamenterleri bu dava takip
leriyle susturmak, küstürmek, darıltmak ve bu suretle 
koıfcutmak, bu şekilde de özgürlük ve barış çağrıları
nın ne kadar hakikat olduğunu ortaya koymak lüzu
munu duydular. 

Sayın Başbakanın ve Partisinin «fikir suçu ol
maz» özgürlük ve barış diye bağırmalarına rağmen, 
Parlamento üyeleri hakkında takip edilen bu yol ve tu
tumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın «Bu deklaras
yona imza koymayacak eksantrik kişiler vardır» be
yanlarının, ne kadar havada kaldığının ve kendileriy
le CHP iktidarının ters düştüğünü göstermesi bakı
mından, durup düşünülecek bir neticedir. îşte biz en 
başından itibaren bu günleri gördüğümüz için Sa
yın Cumhurbaşkanımıza görevimiz icâbı, teşrii va
zifemiz icabı, ikazlarımızı yaptık. Anayasanın kendi
lerine tanıdığı, mutlak tarafsızlığı, yeminleriyle teyit 
ve tespit edilen hususları hatırlattık. 

Sayın Cumhurbaşkanımız bu talihsiz beyanlarıy
la, tarafsızlık ilkelerini İhlal etmiştir, dedik ve demek
te İsrar ediyoruz. 

ISayın milletvekilleri, son günlerde Sayın Cumhur
başkanımızın Çankaya Köşkünde vukubuian resepsi
yonları ve takip edilen usul için, birkaç Söz söylemek 
istiyorum. Bu resepsiyonlar için takip edilen proto-
koMan ve daivetten de söz edilince, önce bir sual ak
lıma geliyor : Bu protokolü kim tanzim etmiştir? Ve 
bu protokol hangi Zihniyetin eseridir, bunu öğrenmek 

j istiyoruz. 
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Büyük Atatürk'ün Türkiye',de, iradei mUliyenin 
yegâne tecelSîgâhı olarak ka'buü ettiği Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi ve onun üyelerine, Sayın Başkanlıkça 
tertip edilen resepsiyonda, ta!bi tutulan sıralamada
ki yeri, hassaten bütün Parlamento üyelerinii rencide 
etmiştir. Ama bir Sayın Halk Partili arkadaşımız bi
zim gîbi düşünmüyor. Düşünmemekte haklıdır gayet 
tabii. Biz, Atatürk'ün kurduğu bu sakîm altındaki 
yüce mllMvekilîerini, bizaivhi hakkın kend'M ve ira
deci miElyenin vekilleri olarak gördüğümüz için bu 
hassasiyeti gösteriyoruz» 

tOELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Size sorsaydı 
daha 'îyi1 edendi... 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Vallahi akil 
skıMan üstündür. Sorsaydı, ben cevabım verirdim, 
gayet tabii aklımın erdiği kadar; ama sormadı, kendi 
bileceği iş. 

Görffiüyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı hassaten bu 
Parlamento üyelerini rencide etmiştir. Sayın Cumhur
başkanı bu davetleriyle, bir nezaket eseri olarak ef
kâr dinlemek istiyorsa başka, memleketin her kade
mesinin temsiMIerini davet suretiyle kamuoyunun 
nabzını yoklamak istiyorsa, başka başka düşünmek 
flcabeder. Ama her halükârda, halkın bizatihi temsil
cileri ve milletin veküferi olan Parlamento üyelerinii ya
sak savar gibi en sonda mütalaa etmek düşündür üçü
dür v 

'Görülüyor ki, Bütçenin esasını teşkil eden Cum
hurbaşkanlığı ödenekleri, cari masrafları vesair mas
raf kalemleri hakkında söz söylemeyi zaît buluyo
ruz. Çünkü bu makam her zaman her yerde ve her 
halükârda geniş hizmet görecek ve huzur fonksiyo
nunu ifa edecek bir makam olmakla, kendilerine tah
sis edilen ödenekleri yerinde buluyoruz. 

Mıihterem milletvekilleri, sözlerimi bağlarken 1>ir 
noktayı sarahatla belirtmeyi zaruri görmekteyim. Ana
yasanın mutlak tarafsızlığını kabul ettiği Sayın Cum-
huıbaşkanının, yakın geçmişte kurulan iki hüküme
tin icraatı hakkında tatbik ettiği durumu ve kendile
rinin kanaatlerini bir nebze tahlil etmek istiyorum. 

Milliyetçi Partiler Hükümetinin bazı tasarruflarını 
aylarca Köşkte tutar, kararnameleri imzalamaz, geri 
gönderir, uzatır; ama 13 başlı Cumhuriyet Halk Par
is'i Hükümetinin 67 valiyi bir anda fırıldak gibi çevir
mesine imzayı basar. 200'e yakın genel müdürün bir 
çırpıda bir fiske ile toz duman edilmesine göz yu
mup kararnameyi imza eder ve Güvenlik Kurulunun 
«dDevlet hizmetinde bulunması tehlikelidir» önerisiyle 
işlen alınmış bir genel müdürü, tamamen karşısında 

olduğu NATO gîbi bir müesseseye büyükelçi olarak 
tayin etme teşebbüslerine bakalım nasıl cevap vere
cek, o kararnameyi ne yapacak, imzalayacak mı; yok
sa... (CHP sıralarından «Sana mı soracak?» sesleri) 

ıSayın arkadaşım, gayet talbii bize danışacak; ki
me danışacak bize danışmayıp da? (CHP sıralarından 
«(Bağırma, bağırma» sesleri) Kime danışacak? Başka 
bir makam mı var ki buradan başka? 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Kuvveti Anayasa
dan alıyor, sizden değil... 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetinde bu yüce makamdan başka makamı 
mı var soracak? Başka yer mi arıyorsunuz? Ta'bü 
buraya soracak. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Anayasadan alı
yor. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Oradan ala
cak gayet tabii, Anayasadan alacak. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Size mi soracak? 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Anayasada 

«buraya sorar» diyor. Anayasa, buraya bağlı... 
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Size mi soracak? 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Gayet ta

bii soracak, sormadığı anda aldanır. Her kimse, sıfa
tı salahiyeti ne olursa olsun, işte Muammer Aksoy 
orada, sorun bakalım; bu yüce makamdan başka... 
Ona sorun, ona sorun. Nereye soracak buraya sor-> 
mayıp da? (CHP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, hatibin sözünü 
lütfen kesmeyin rica ediyorum. 

ISayın hatip, siz de konu dışına çıkmayın efen
dim, rica ediyorum lütfen. Sataşmalara cevap verme
den güzelce devam edin efendim, lütfen. 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Her zaman de
lilik sökmez, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi görüşülüyor 
Sayın BuManlı. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, cevap vereyim mi bu zata? 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, zatıâliniz konuşma
nıza devam edin lütfen. Herkestin sataşmasına cevap 
vermek mecburiyeti yok. Herkesin takdiri kendisinin 
takdirine kalmıştır. Lütfen, lütfen... 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 

Yüce Parlamentoya kadar gelen arkadaşlarımızın 
insaf ölçüleri içerisinde davranmaları doğrudur. Ben
deniz arasıra çıkış yaparım ama... 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, 2 dakikanız kaldı 
efendim; toparlayın. 
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AHMET BULDANLI (Devamla) — Konuştuğu
mun mevzu gayri ciddi bir mevzu değildir, İsrar 
ediyoruz, bu makamı âli Devletimizi temsil eden, bu 
makamı âli Türk birliğini koruyan, bu makamı âli 
Türk Bayrağı Önünde eğilen bir makamdır. Onun için 
hassasiyet gösteriyoruz, Hissiyatımızı şu bakımdan di
le getirdik. Türk Milleti daima büyüklere hürmetkar
dır, saygılıdır. Biz kendilerinin o makama gelmesine 
rey vermiş bir insanız. O bakımdan reyimizin kendi
sine helal olması için kendisinin Anayasaya uyması
nı, Anayasa sınırlan içinde hareket etmesini ve her
kesi bir tutmasını istiyoruz. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar.) 

'BAŞKAN — Sayın Buldanh, teşekkür ederim. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz-

han Asiltürk, buyurun efendim. 
Sayın Asiltürk, konuşma süreniz 20 dakikadır 

efendim. 
MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, genel olarak bütün bütçe
lerde bütçelerin konusunun dışında genel politikayla 
ilgili olarak genel siyasi durumla ilgili olarak konuş
malar yapıla gelmektedir, bu bugün için böyle oldu
ğu gibi, dün de böyleydi, Meclislerde bir teamül ha
line getirilerek tatbik edilmeye devanı etmektedir. 

Arkadaşlarım izin verir uygun görürlerse, bazı ma
kamlar hakkında, bazı makamların bulunduğu maka
mın manevi değeri bakımından da tenkitlerinde ölçü
lü davranmaları gerektiği kanaatmdayım, inancında
yım. Bu, benim kanaatımdır, paylaşmayan arkadaşla
rım da olabilir, ancak bazı makamlarda bizim her za
man beklediğimiz, her zaman arzu ettiğimiz ve bi
zim düşüncemize uygun davranışları göremeyebiîiriz, 
bu bakımdan yine Parlamento olarak gereken anlayış
la hareket etmemiz bizim bakımımızdan gereklidir. 

Cumhurbaşkanlığımız, sadece şu andaki Türk Dev
letinin değil, bayrağında 16 tane geçmiş Türk devlet
lerinin de simgesini, remzini taşıyan ve tarihimizden 
gelen manevi yeri olan bir makamdır. Bu yerin bu 
makamın gereği olarak da Sayın Cumhurbaşkaıılan-
mız şimdiye kadar mümkün olduğu kadar büyük bir 
titizlikle tarafsız davranmaya çalışmışlardır, tarafsız 
davranmışlardır. Cumhurbaşkanlığı makamında bulu
nan muhterem zevatın, tarafsız davranmak hususun
da gayretlerini görmcmczlikten gelemeyiz. 

Aynca Cumhurbaşkanlığı makamım dolduran şim
diye kadar gelmiş geçmiş Sayın Cumhurbaşkanlanmı-
zın bir görevi daha olmuştur. O görev de, memleket-* 
te bir denge tesis etme görevidir. Aslında Anayasa
mız 61 Anayasamızdan sonraki Cumhurbaşkanlartmı-
zın da bilhassa Anayasanın verdiği görev dolayısıyla 
çok önemli çok mühim hizmetleri olmuştur. 61 Ana
yasası kuvvetler ayırımı prensibini getirmiştir. Yasa
ma Meclisleri olarak bizlerin çalışmalarının dışında, 
Devleti teşkil eden başka halkalar vardır kuvvetler 
ayırımı prensibinde, yargı bunlardan biridir, icra bun
lardan biridir ve yine Anayasal birtakım müesseseler 
vardır. 

İşte Cumhurbaşkanımız bütün bu anayasal kuru
luşlar, müesseseler arasında denge kuracak bir ma
kamdır ve bu dengeyi kurması iç huzurumuz bakı
mından iç barışımız bakımından fevkalade büyük 
önem arz eder. 

Şimdi Anayasamızda, asıl belki eksiklik tabirini 
kullanmadan ifade de etmek lazım bulunması lazım 
gelen husus, bu kuvvetler ayrımının birbiriyle ahenk
li bir çalışma yapabilmesi için hangi mekanizma var-
dır? İşte bu yoktur; burada boşluk vardır. Bu bakım
dan Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük görevler düş
tüğü kanaatındayız. Olmuyor, anlayışla, memle
ket ve millet sevgisiyle çalışan bütün kuruluşların, 

Değerli arkadaşlarım, genellikle ifade ederiz, Mec
lisimizde de yazılıdır, «Hâkimiyet, kayıtsız şartsız 
milletindir» cümlesi; Ancak, burada birçok arkadaşla
rım da haklı olarak bunu ifade ediyorlar, itiraf ede
lim ki, 61 Anayasasıyla böyle bir şeyi söylemek müm
kün değildir. Çünkü, eğer kayıtsız şartsız milletin hâ
kimiyeti olsa, bunu böylece değerlendirmiş, olsak, 
Anayasanın kuvvetler ayrımı prensibi gereğince ku
rulmuş anayasal müesseselerin, hatta Meclislerden ge
çen kanunları iptal etme yetkilerini görmemezlikten 
?eîmiş oluruz. Yani, kendi bünyesi içerisinde, Devlet 
memurları içerisinde, kendine has statüsü içerisinde 
birçok makamlar vardır ki, Anayasa bunlara bir ne
vi muhtariyet vermiştir. Ayrıca, yasama organının 
yanında yargı organının da tamamen kendisine has 
salahiyet ve mesuliyetleri vardır. Buradan kanunları 
yaparak çıkaran, hizmet arz eden Yasama Meclisin
den sonra, onu icra ve tatbik eden icra gücü vardır; 
herhangi bir aksaklık, herhangi bir kanuna aykın ha
reketi de yine kovuşturan, takip eden, hakkında hü
küm veren yargı gücü vardır ve bunlar birbirinden 
bağımsızdır. 

— 136 — 
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Anayasal müessesenin mensupları ellerinden geldiği 
kadar bu hususta yapıcı davranıyorlar; ama hakikatte 
böyle bir kesin farklılık ve ayrım meydana getirilme 
temayülü olursa, Anayasada bunu meydana getire
cek bir mekanizma mevcut değildir. Yargı organı 
ile icra organı arasında icra organı ile yasama ara
sında ahenk nasıl meydana gelecektir? Bu belli de
ğildir; bu mekanizma kesin ve vazıh olarak yoktur. 
Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımıza düşen gö
revlerin en büyüklerinden biri de memlekette kuvvet
ler dengesini tesis etmede ağırlığını koymasıdır. Ni
tekim, Cumhurbaşkanımızın bu hususta yaptığı bir
çok teşebbüsleri kamuoyundan da hepimiz takip et
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı üzerinde 
fazla siyasi münakaşaların yapılmasını ben şahsen 
doğru bulmuyorum, Grupum olarak da doğru bui-
muyoruz. Bunun sebebi de, Cumhurbaşkanımızın si
yasetin içine çekilme tehlikesi olmasındandır. 

Mutlaka çeşitli siyasi görüşte olan partiler, grup
lar, insanlar vardır. Bunlann herhangi birinin istediği 
şey, diğerinin isteğine uygun düşmez. Bu bakımdan 
genel olarak Cumhurbaşkanımızı siyasi münakaşala
rın içerisine çekmemekte fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Cumhurbaşkanımızın mühim görevlerinden bir ta
nesi de herhangi bir siyasi görüşün tahakkümüne im
kân vermeme görevidir. Bu, net olarak ifade edilen 
bir Anayasa maddesi değildir şüphesiz; ama Anaya
sanın ruhuyla, Anayasanın temel hedefleri itibarıyla 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, şimdiye kadar dikkatle 
takip ettiğine inandığım herhangi bir siyasal görü
şün diğer görüşlere tahakkümüne imkân verecek dav
ranışlarda 'bulunmasına mani olması da kanaatimiz
ce Cumhurbaşkanlığımızın önemli görevleri arasında
dır 

Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte 
tekrarladılar. Parti liderleriyle toplantı yapmalarında 
biz fayda mülahaza ediyoruz. Hiç olmazsa bir de par
tiler açısından bir hava almak bakımından; partile
rin nabzını yoklamak, partilerin görüşlerini tespit et
mek, daha samimi olarak hatta ikili görüşmelerle tes
pit etmek bakımından zaman zaman Sayın Cumhur
başkanımız parti liderlerini davet eder ve görüşürler
se, aym şekilde grup başkanvekillerini, Meclislerin 
havasını, Meclislerin nabzını ellerinde tutmaları ba
kımından davet eder görüşürlerse fayda olacağına ka-
niyiz. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımız bunları geç
mişte pek çok kereler yapmıştır. İnanıyoruz ki, bun
dan da faydalanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir hususu daha 
belirtmeden geçemeyeceğim. 

Anayasamız, Cumhurbaşkanımıza 7 yıl görev yap
ma hükmünü getirmiş, 7 yıldan sonra ikinci bir defa 
Cumhurbaşkanlığı seçimini aynı Cumhurbaşkanının 
kazanması, buraya aday gösterilmesi, Cumhurbaşkanı 
olması imkânım ortadan kaldırmıştır. Böyle olunca 
7 yıl müddetle devletin en yüksek makamım işgal eden 
bir Cumhurbaşkanı, Senato'da kaydıhayat şartıyla 
ömür boyu senatör olarak Yüce Senatonun üyesi olu
yor. Ancak, bu makamı işgal etmiş bir zatın Senato'
da Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde ne bir oda
sı vardır, ne kendisine bir makam arabası tahsis edi
lir, herhangi bir senatör olarak bu görevini sürdürür. 
Şunu ifade edeyim ki, herhangi bir milletvekili, her
hangi bir senatör, herhangi bir parlamenter muhterem 
insandır, o bakımdan kimsenin aklına birşey gelme
sin, ama Türkiye'yi, Türk Devletini 7 yıl boyunca 
temsil etmiş olan bir zata herhalde Millet Meclisin
de bir özel oda ayırmak kadirşinashktır, bizim mille
timizin tarih boyunca gelen davranışlarına uygun bir 
davranıştır. Bir makam otosu tahsis etmek uygun bir 
davranıştır diye düşünüyorum ve Yüce Meclislerden 
bu hususta bir düzenleme yapılması bakımından da, 
bir çalışma yapılması bakımından da, anlayış ve fi
kir birliği bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yetkileriyle ilgili birtakım açığa çıkmasını uygun gör
düğü talepleri olmuştur. Aslında Anayasamızda Cum
hurbaşkanlığının şu andaki şeklini değiştirerek, baş
kanlık sistemine geçilmesi halinde, zannediyorum bi
zim bünyemize daha uygun bir çözüm olabilir, an
cak şu anda onun münakaşasının yapılacağı zaman 
ve yer değildir. Bir cümle olarak işaret etmiş olmak 
için bunu söyledim. 

Sayın Cumhurbaşkanımız demokrasiye inanmış 
bir insandır. Geçmişte birçok defa muhtelif vesileler
le siyasi kuvvetler arasında çok güzel dengeler kur
mayı başarmıştır ve birçok haksızlıkları önlemiş, on
lara da karşı çıkmıştır. 

Ben sözlerimi bitirirken bundan sonra da demok
rasiye içtenlikle bağlı bir insan olarak Sayın. Cum
hurbaşkanımızın bu hizmetlerinin devamında kendi
sine en samimi başarı dileklerimi arz eder, Cumhur
başkanlığı Bütçesinin başta Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere bütün Cumhurbaşkanlığı personeline ve milleti
mize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Asiltürk, teşekkür ederim. 
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Efendim, şahıslan adına bir lehinde, bir aleyhin
de olmak üzere söz vereceğim. 

Lehinde konuşacak sayın üye, Sayın Zeki Eroğlu, 
buyurun efendim, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ZERt EROĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde düşüncelerimi 
yüksek takdirlerinize sunmadan önce demokrasimizin 
şekil bakımından ikiye ayrıldığını ve Türkiye'de uy
gulanan demokrasinin parlamenter bir demokrasi ol
duğunu, başkanlık sistemine dayanmadığını kısaca ifa
de etmek isterim. 

Hepinizin büdiği gîbi demokrasiler önce şekil ba
kımından ikiye ayrılırlar. Parlamenter demokrasiler, 
bir de başkanlık sistemine dayalı demokrasiler. Tür
kiye, parlamentoya dayalı bir demokrasidir. Federal 
Almanya parlamentoya dayalı bir demokrasidir, ama 
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık sistemine da
yalı bir demokrasidir. Türkiye'de parlamento güven
oyu vermezse hükümet düşer; ama Amerika'da par
lamento güvenoyu vermezse hükümet düşmez arka
daşlar. 

Cumhurbaşkanlığı makamı üzerinde Sayın Oğuz-
han Asiltürk'ün konuşması doğrultusunda konuşmak 
istiyorum ve konuşmaya da titizlik göstermek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bırakınız sosyalist ülkeleri, 
demokrasi ile yönetilen tüm ülkelerde cumhurbaşkan
lığı makamı saygınlık taşıyan bir makamdır, eleştiril
meyen bir makamdır. Yürütmenin başı değildir. 

Biz 1961 Anayasası ile Cumhurbaşkanlığına bazı 
yetkiler getirmişizdir. Gerektiği zaman yürütme orga
nına başkanlık yapacaktır. Anayasamızın ilgili mad
delerini aynen okumak istiyorum. Anayasamızın 97 
nci maddesi «Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sı
fatla, Türkiye Cumhuriyetini ve mîlletin birliğini tem
sil eder. Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar 
Kuruluna başkanlık eder» der. 

Sorumsuzluğuna gelince: Anayasamızın 98 nci 
maddesi «Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemler
den sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının bütün ka
rarlan, Başbakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır. Bu 
kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur.» 
der. 

Sorumluluğuna gelince: Değerli arkadaşlarım sade
ce bir tek istisna ile, ki Anayasamızın 99 nçu mad
desi «Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden dolayı, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üç

te birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az üçte 
ilcisinin Meclislerin birleşik toplantısında vereceği ka
rarla suçlandırılır» der. 

Gerekçe olarak da, bu madde Cumhurbaşkanının 
sorumluluğunun bir istisnası olarak kabul edilmiştir, 
diye Anayasada metin olarak yazılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı maka
mında oturan zatın kişiliği üzerinde elbetteki söz söy
lemeyeceğim; ama Cumhurbaşkanlığı makamı saygın
lık bekleyen bir makamdır. Cumhurbaşkanlığı maka
mına tüm partiler saygı göstermek zorundadırlar. 
Cumhurbaşkanı hiçbir partinin, ne (A) partisinin, ne 
(B) partisinin, ne de (Cj) partisinin tüzüğü doğrultusun
da hareket etmek zorunda değildir. Sayın Cumhurbaş
kanı, yapmış olduğu yemin doğrultusunda hareket et
mek zorundadır. Anayasamızın 96 nci maddesinde 
Cumhurbaşkanının yemininin metni vardır: 

«Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Türk Devletinin bağım
sızlığına, Vatanın ve Milletin bütünlüğüne yönelecek 
her tehlikeye karşı koyacağıma; Milletin kayıtsız şart
sız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve savu
nacağıma» diyerek yemin etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 2 nci madde
si «Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir» demektedir. 

Şimdi Cumhurbaşkanı Anayasanın 2 nci maddesi
ni sayacağına ve savunacağına dair yemin ettiğine gö
re, Cumhurbaşkanı Anayasanın yanındadır, Anayasa
nın tarafındadır arkadaşlarım. 

Az önce Adalet Partisi Grupu adına bir değerli 
arkadaşım Sayın Buldanlı, Cumhurbaşkanının eksant
rik sözünden alınarak, o sözü bu kürsüye getirdi ve 
eleştirdi. 

Değerli arkadaşlarım, 1968 yılından sizlere somut 
bir örnek vermek isterim: Zamanın Cumhurbaşkanı 
Sayın Sunay, 21 Ekim 1968 günlü Cumhuriyet Gaze
tesinde yayınlanan konuşmasında şöyle diyordu: 

«Toprak Reformu üzerindeki genel düşüncelerime 
geçmeden önce Türkiyedeki toprak dağılımı durumu
nu bir - iki örnekle izah etmeye çalışayım. Birçok 
bölgede 20i-30ı köy bir araya getirilmek suretiyle bir 
köy sahipliği müessesesi genel hayatımızda yaşayabil
mek t ed iv. Bir de mahdut sayıda büyük arazi sahipleri 
vardır. Bu iki sahibini incelediğimizde şunları görü
rüz: Birinci örnekte müteaddit köylere sahip durumda 
bsr şahıs ve bu köylerde sadece boğaz tokluğuna ça
lışan ihsanlar bulunuyor. Bu köylerin bütün topraklan 
köy sahibi denilen insanda toplanıyor. Birçok köye 
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tek şahsın sahip olması mutlaka önlenmelidir. Köy 
sahipliği devlet içinde devlet olmak demektir, tnsan 
haldanna aykırıdır. Bu çağda kölelik nizamına yer 
yoktur. Köy sahipliğini uygun bir düzen olarak kabul 
etmiyorum» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, bir dakikanız kaldı 
efendim; lütfen toparlayın konuşmanızı. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

1968 yılında zamanın Cumhurbaşkanı böyle ko
nuşuyor idiyse Anayasanın doğrultusunda konuşuyor
du. 

Bugün eksantrik sözcüğünü dile getirmiş ise, yine 
Atatürk ilkelerine inancını vurgulamıştır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Aleyhinde Sayın İsmet Angı, buyuran. 
Sayın Angı, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler, Cumhrubaşkanlığı Bütçesi sebebiyle şahsi gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza geldim. 

Konuşmama başlarken hepinizi saygılarımla, se
lamlarım. 

Muhterem arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
nin teknik yönden, bütçe tekniği yönünden söylene
cek tarafım göremedim. Çünkü yıllarca bu yüce ma
kamın bütçesinin Bütçe Raportörlüğünü yapmış bir 
arkadaşınız olarak tetkiklerimde, taleplerin bütçe 
imkânlarıyla karşılandığını ve verilen ödeneklerin de 
yerinde, hassasiyetle kullanıldığım görmüş bulunmak
tayım. 

Benden evvel partileri adına konuşan, şahıslan 
adına konuşan arkadaşlarımızın da dedikleri gibi bu 
bütçede,. Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin dışında bu yü
ce makam üzerine son yıllarda siyasi malzeme ha
line getirilmek istenen davranışlar, beyanlar üzerinde 
ben de şahsi görüşümü arz etmek istiyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesinde bu 
yöne yöneltilen tutumun, bence devam etmemesi ge
rekir. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı makamı, şahıslarla, 
şahıslann o günlük ifadeleriyle kaim olan bir mües
sese değildir. Esasında Cumhurbaşkanlığı makamı da, 
siyasi tercihlerin yapıldığı, ona göre davranıldığı, ona 
göre beyanlarda bulunulduğu bir makam da değildir. 
Buna rağmen, siyasi teşekküller, basına kadar intikal 
eden, zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
verilen beyanatlar üzerine konuşmalar olmuştur. 

Bunları, yalnız bugünkü son konuşması olarak ka
bul etmeyelim. 1975 seçimleri arefesinde Sayın Cum
hurbaşkanı Karadeniz seyahati esnasında, seçimlerin 
arefesinde, umumi bir beyanda bulunmuştu. Rejimin 
bekası ve seçimlerin neticesine tesir edeceği mealin
de gösterilen bu beyanda Sayın Cumhurbaşkanı, mem
leketin kaderinin, seçimin neticesinin aşın sol ve aşı
rı sağa teslim edilmemesi gereğini ifade eder mahi
yette bir konuşma yapmıştı. O zaman büyük reaksi
yonlarla karşılaşmış ve kendisi hakkında, tarafsızlığı 
ihlal ettiği görüşünde büyük reaksiyonlar ve konuş
malar olmuştu. 

Zaman geçti, Sayın Demirel Hükümetinin son za
manlarında Cumhurbaşkanımız, Hükümetin son anar
şik hâdiseler yüzünden âdeta basının veya muhalefe
tin yarattığı bir havanın telkini altında kalırcasına, 
daha sıkı, daha şiddetli bir takibin anarşik hâdiseler 
üzerine yürümesinin gereğine dair bir uyarma yaptığı 
mektubunu, sayın muhalefet de kendisine malzeme 
yapmıştır. 

Son olarak arkadaşımızın burada dile getirmek 
istediği, yeni kurulan Hükümetimizin kuruluşları se
beplerini ve kuruluştaki aksaklığı ortadan kaldıracak, 
kendi yanına aldığı siyasi partilerden ayrılan ve par
ti halinde teker üye ile Hükümete aldığı arkadaşlan-
mızın durumunu tashih edercesine bir deklarasyon 
yayınlamıştı. Bu deklarasyonun ilkeleri vardı; mem
lekette şu şu işler yapılacaktı, şunlan yapmak için 
toplandık, memlekette huzuru, asayişi bozanlan yok 
edeceğiz, Türkiye'nin iktisadi bakımdan gelişmesini 
temin edeceğiz, gibi birtakım hedefleri gösteren ve 
etrafta, umumi efkârda taraftar toplamaya matuf bu 
gaye ile yayınlanan bu deklarasyon Sayın Cumhur
başkanı tarafından başka bir görüşle mi, yoksa bu 
görüşünü başka türlü beyanlarla mı, bilmiyorum 
ama, umumi efkânn oluşturulmasında malzeme ya
pan bir netice, bir siyasi mindere çekiş gördük. 

Cumhurbaşkanımız, bu deklarasyonu, esasında 
deklarasyon hedefi de Cumhuriyet Hükümeti olarak 
sık sut söylemeye ihtiyaç duyan Sayın Ecevit Hükü
metinin programını ifade ediyordu, onun hedeflerini 
gösteriyordu. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — O si
zin kanaatiniz. 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayın arkadaşım, el
bette herkes gelip burada kanaatini söyleyecek. Se
nin fikrini söyleyeceksek, senin yanında oluruz. 

Muhterem arkadaşlanm, bu deklarasyonun Cum
hurbaşkanına sunuluşunda, yani Hükümet üyeleri de 
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götürüldüğü zaman orada Sayın Cıımhurbaşkanımı-
zm beyanı, gazetelerde veya basmda çıktığı şekilde 
söylüyoruz, çünkü basın, birtakım çevrelerin veya si
yasi görüşlerin tesiri altmda bu beyanatın gayesi ve 
hedefini değiştirebilecek ustalığı da haiz olduğu için 
burada hassasiyetle söylüyorum, Sayın Cumhurbaş
kanımız, bu konuşmasında, «Türkiye'nin tarihini ve 
coğrafyasını bilmeyen ve son çağın devlet şekilleri 
hakkında doğru teşhiste bulunmayan bazı eksantrik 
kimseler dışında, bu deklarasyonun altına imza at
mayacak ve bunu kabul etmeyecek vatandaş buluna
bileceği düşünülemez» diyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, deklerasyon; bir hü
kümeti oluşturmak isteyen siyasi partinin, kendisine 
müzayede yoluyla, bir koltuğa bir oy temin etmek 
yoluyla kurmak istediği hükümetin kuruluş sebepleri 
için gelenlerin, hakiki sebebin dışında bir hava yarat
mak için, «onlar haklıydı; bakın memleketi bunlar 
kurtaracaktı, onun içîn geldi» gibi, onların mazereti
ni göstermek için yazılan bu yazı ile Sayın Cumhur
başkanımızın - Eğer doğru diyorsanız ve doğruluğu
nu da bu şekilde kabul ediyorsanız - Sayın Cumhur
başkanımızın burada, Cumhurbaşkanlığının tarafsız
lık ilkesine gölge düşürdüğü yolundaki iddialara hak 
vermiş olurlar. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Mil
letten yana oluşundan ileri gelmektedir. 

İSMET ANGI (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
tabiatıyla şahsi münakaşaları ve müzakereleri ayrıca 
bir araya gelir yaparız. 

Burada, Sayın Cumhurbaşkanının sözlerinin, yan
lış yola siyasi malzeme yapmak için, kendilerini güç
lü göstermek veya haklı göstermek için Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetine taraftar olan basının da 
bu yolda bu hadiseyi oluşturduğu iddiasını kabul et
miyorsak; Cumhurbaşkanlığının bizzat tarafsızlık il
kesini ihlal ettiği iddialarının doğruluğunu da kabul 
eteneye mecburuz. 

EŞREF CENGİZ (Diyarbakır) — «Eksantrik» 
konusu. 

İSMET ANGI (Devamla) — «Eksantrik» mesele
si, hakikaten de eksantriktir. Kendisi gibi düşünme
yen, bunun doğru olduğunu kabul eden bu çevrenin, 
bu düşüncenin dışında, art niyeti olan birtakım insan
lara verilecek isimdir, daha doğrusu verilecek sıfat
tır. 

Eğer bu Hükümetin programına uymayanlara ek
santrik denilecek olursa, az evvel arkadaşlarımızın 
söylediği gibi, bunu tasvip etmeyen, aleyhinde oy 

kuşananlara da bu sıfatı reva görmek insafsızlığında, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağını zannetmi
yorum. Ama bunu kendilerine güç malzemesi yap
mak isteyen arkadaşlarımız varsa, bu yol hiç de ter
cih edilecek, faydalı bir yol değildir. Çünkü Cum
hurbaşkanlığı makamı, Anayasanın bekçisi, Devletin 
sembolü olan, hepimizin riayet ve saygı duyacağımız 
bir makamdır. Bu makamı kendi politikalarına mal
zeme yapmak için, politikacıların burada konuşma
larına hiçbir zaman cevaz vermemek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Angı, iki dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayın. 

İSMET ANGI (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Sayın Cumhurbaşkanının da tabiatıyla, zaman 
zaman kendi etrafında bu meseleleri organize eden 
birtakım mütehassısların telkininde kalmış olabilece
ğini de düşünmek, bizi son hadiseler karşısında haklı 
bir neticeye götürüyor. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Han
gisi, açıkla açıkla. 

İSMET ANGI (Devamla) — Efendim, her halde 
kendisine yakın, bu mevzuları halleden, belki de sen 
değilsen başkasıdır. 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda hükümet kurması
nı tembih eden bir davranışı, Sayın Cumhurbaşkanı
mız son Hükümeti kurmak isteyen Sayın Ecevit'e 
söylemesindeki gaye neydi? Burada bir politika mı 
vardı? Burada, Anayasaya sahip olmak, Anayasanın 
bekçiliğini yapmak ve Anayasayı korumak ihtiyacını 
duyan bir duygu vardı. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı makamı
na gösterilecek saygıda herkesin kendisine göre bir
takım yorumlarla politika malzemesi yapmama ge
reği ve gayreti görünmelidir. Biz, bu gayretin içerisin
de olduğumuz için - şahsen, kendi adıma konuşuyo
rum - böylece «eksantrik» sözünü de Cumhurbaşka
nının dediği mananın dışına çıkarıp, kenldilerine mal
zeme yapan birtakım çevre veya siyasi teşekküllerin 
kanaati ve gayreti değilse, Sayın Cumhurbaşkanımız 
bunu bilerek söylemiş ve gayesi bu ise, tarafsızlığına 
gölge düşürdüğünü bir hadîse olarak kabul ediyor ve 
bunu benim Cumhurbaşkanlığı müessesesine ve ma
kamına karşı olan saygı ve duygularım içinde bir ta
lihsiz netice olarak görüyorum. 

Sözlerimi burada bitiriyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Angı, teşekkür ederim efen
dim. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 
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Şimdi Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Sayın Genel Sekreter konuşmak istiyor. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETE
Rİ HALUK BAYÜLKEN — Saym Başkan, çok kı
sa olarak konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Öyleyse efendim, mümkünse ora
dan istirham edelim. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Haluk 
Bayülken, buyurun. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETE
Rİ HALUK BAYÜLKEN — Sayın milletvekilleri; 

Gerek gruplar adına, gerek kişisel olarak ifade 
buyurulmuş olan temenni, görüş ve önerileri büyük 
bir dikkatle takip ettik, not ettik; bunları Sayın Cum
hurbaşkanımıza arz edeceğiz. 

Görüşmelerde, birisinde sayın hatiplerden bir ar
kadaşımız resepsiyonlardaki protokol konusunda zan
nediyorum bilgi istediler. Benim bu konulardaki bil
gime göre, devlet protokolü esas itibanyla Dışişleri 
Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanır ve umu
miyet itibanyla da geleneklere büyük yer verilir. Bu 
resepsiyonlardan birincisinde, Devletin bütün organ
larını içerisine alan resepsiyon, yine yanlış hatırla
mıyorsam, rakamlarını arz edeyim : 938 davetli. Bun
ların içinde, «Kızılay» gibi bir genel başkanıyla tem
sil edilen teşekküller de dahildir. Bu grup içerisinde 
Yüksek Meclisler, Sayın Başkanları başta olmak üzere 
ve kendini temsilen görevlendirdikleri diğer sayın üye
lerle birlikte 65 kişiyle temsil edilmişlerdir. Eşleriyle be
raber 130 kişi ediyor. Demek ki, 938 kişilik bir davette 
130 kişiyle Yüce Meclisler temsil edilmişlerdir. Bunun 
dışında Sayın Cumhurbaşkanımız Yüce Meclisin üye
leriyle daha yakından buluşabilmek için, kendilerine 
ayrıca bir kabul resmi tertip etmeyi düşünmüşler ve 
bunlar uygulanmıştır. 

Bu hususta verebileceğim bilgi budur efendim. 
Diğer konularda, zannediyorum ki, bir saym ha

tibimiz de, «Sayın Cumhurbaşkanımız bazı mütehas
sısların da tesirinde kalmış olabilirler» diye bir ifa
dede bulundular. Ben bunu şüphesiz ki çok genel an
lamda anlamaya mütemayilim; yani hepimizin oku
duğu; basında, kitaplarda gördüğü, diğer hususlarda 
görüştüğü şahıslardan, kişilerden etkilenmek anla
mında anlıyorum. Yoksa takdir buyurunu* ki, yüce 
makamm sahibi esas itibanyla hiçbir hususta müte-
hassıslanudan başka konuda etkilenmezler efendim. 

Bunlan belirtmek istemiştim. Gösterilen teveccü
he çok teşekkür ederim. Sağolun efendim. 

BAŞKAN — Saym Genel Sekretere teşekkür ede
riz efendim. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Her bölümü ayn ayn okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

B) Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-
leri 56 730 600 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 450 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir, ha
yırlı olsun. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programımıza göre Sayıştay Baş

kanlığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Yerinde. Sayın Hükümet?.. 

Yerinde. 

Bütçe üzerinde söz alan grup sözcüleri ve üye
lerin isimlerini sunuyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mev-
lüt Güngör Erdinç, Adalet Partisi Grupu adına 
Saym Mustafa Rona, Milli Selâmet Partisi Grupu 
adına Sayın Şener Battal, Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu adına Sayın Mehmet Yusuf özbaş. 

Şahıslan adına, lehinde Sayın Adem Ali San-
oğlu, aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Meh
met özutku; üzerinde Sayın Halil Karaatlı, Saym 
İrfan Binay, Sayın Mehmet Çatalbaş, Saym Mehmet 
Irmak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mev-
lüt Güngör Erdinç, buyurun efendim. Sayın Erdinç, 
görüşme süreniz yirmi dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA MEVLÜT GÜNGÖR 
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ERDİNÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli Sayış
tay mensubu meslektaşlarım, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

CHP Grupu adına Sayıştay Bütçesi ile ilgili gö
rüşlerimi, Sayıştayın tarihsel oluşum ve gelişimine 
kısa bir göz atmak sureti ile açıklamak isliyorum. 

Doğuş tarihi itibarıyla Sultan Abdülâziz dönemine 
rastlayan Sayıştay, 1960'ların bozulan maliyesini dü
zeltmek için kaçınılmaz bir hal almıştır. Sarayın ve 
saraya bağlı merkez örgütünün masrafları Hazineden 
ödenii, taşra teşkilatının masrafları ise yine oraca 
karşılanırdı. Bugünkü bütçe esaslarına uygun genel 
bir bütçe hazırlanmadığı gibi, hangi sene ne kadar 
gelir ve gidere gereksinme duyulacağı, kaynaklarının 
nereden sağlayacağı düşünülmemekte, fütuhat devri 
alışkanlığı gücünü devam ettirmekte idi. Fütuhat 
devrinin bilindiği gibi en önemli gelirini (Humsü Ga-
naim) denilen, zaptediîen ülkelerden alman şeyler 
oluşturmaktadır. Fütuhat devri de sona erince, özel
likle savaş masraflarını karşılamak amacına yönelik 
bazı gelir kaynaklarının bulunmasına, umuru maliye
ye çeki düzen verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Maliyesi ve bütçesi son derece karışık ve muğlak 
olan gelir ve giderleri sorumsuz ellerde bulunan dev
letin bu gelir ve giderlerini denetleyecek bir kuruluşa 
mutlak zaruret kendisini hissettirince, zamanın Pa
dişahı Sultan Abdülâziz, Divanı Muhasebat adını 
taşıyacak olan hesap mahkemesinin kuruluşu ile il
gili fermanı hazırlar ve yine o dönemin ünlü Sadra
zamı Fuat Paşayı bu İşle görevlendirir. Fuat Paşanın 
gayreti ile üyelerinin tamamı padişah tarafından ata
nan 12 üyeli, 2 daireli bugünkü Sayıştayın temeli 1865 
yılında atılmış olur. 

1878 yılında 1295 sayılı Nizamname ile Divanı 
Muhasebat günün şartlarına daha uygun bir hale 
sokulur. 1909 yılında da ilk bütçenin yapılmasına 
paralel olarak daire adedi 2'den 3'e çıkartılır. Bun
dan 2 yil sonra da 1911 yılında Fransız Sayıştayından 
esinlenerek, sarftan önce denetim usulü getirilmiştir. 
Daire adedi 2'den 3'e çıkarılmış olmasına rağmen 
ancak İstanbul içindeki hesapların denetimi yapılabi
liyordu. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet döneminde 
Divanı Muhasebat 1923 yılında Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bağlı olarak tekrar düzenleniyor, 1924 
Anayasasının 100 ncü maddesinde yerini bulan Di
vanı Muhasebat bu kez dört daire olarak çalışmaya 
başlıyor. 1934 yılı yürürlüğe giren 2514 sayılı Yasa 
ile Kurum daha dinamik bir çalışma olanağına ka

vuşturuluyor. 1939 yılında Danıştay'a ait olan temyiz 
yetkisi Divanı Muhasebafa verilerek Kurum daha 
bağımsız bir duruma sokulmuştur. 

1961 Anayasasının 127 nci maddesinde Sayıştay 
ismini alan Kurum daha geniş yetki ile gerçek ta
rifini de bulmuş bulunuyor. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve gider
leri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 
yargılama yoluyla kesin hükme bağlamak ve yasa
larla verilen inceleme denetleme ve hükme bağlama 
işlerini yapmak olarak tarifle tanımlanır. 

Sayıştay 27 Şubat 1967 tarih ve 832 sayılı Ya
sa ile yeniden düzenlenir ve bu yasa ile daire adedi 
dörtten sekize çıkarılmış bulunuyor. Bu yasanın 
yürürlüğe girmesiyle Sayıştay olumsuz yılları geri
de bırakmış ve var olma savaşında gerçek bir ba
şarı elde etmiştin Yine bu yasa seviyeli ve yete
nekli yüksek tahsil görmüş gençlerin Sayıştayda görev 
alma yarışını oldukça hızlandırmıştır. 

Değerli üyeler, 113 yıllık şanlı bir geçmişe sahip 
olan Sayıştay, Devlet çarkı içerisinde en etkin de
netim organı, bir hesap mahkemesi olarak kötü ni
yetli yöneticinin tüm parasal işlemlerinde aşılması 
zor ve imkânsız bir baraj olmaktadır. Böylece Ha
zînenin yegâne koruyucusu durumundadır. Sayış
tay, Bir birinci, 8 daire başkam, yakında seçimle 
tamamlanacak olan 32 üyesi, 500 denetçisi ve bir bu 
kadar da yönetim personeliyle tam bir ahenk içe
risinde 1977 yılı itibarıyla genel bütçeye tabi 925 
saymanlığın, katma bütçeli 217 saymanlığın, döner 
sermayeli 1 427 saymanlığın, 1 479 adet belediye 
ve özel idareler saymanlıklarının -ki toplam olarak 
8 980 adet saymanlığın - 1 trilyona yaklaşan gelir 
ve giderlerinin denetimini yapmaktadır. 

Bununla da kalmayıp, bakanlıklara man' işlem
lerinde görüş bildiriminde bulunduğu gibi, 2490 sa
yılı Yasa gereği Sayıştay'a gönderilen sözleşmelerin 
de tetkikini yapar. Sarftan önce vize anlamına ge
len bu sözleşmelerin 1977 yılı itibarıyla miktarı 
34 714'tür. 

Değerli milletvekilleri, görev ve sorumluluk bilin
cinin de ötesinde, halkın mutluluğu ve ülkenin esen
liği için 266 milyarlık genel bütçe içindeki 153 544 000 
liralık küçük bir bütçe ile yukarda değindiğim gibi 
toplam 1 trilyona yakın gelir ve giderin denetimlini 
yapan ve bunu yaparken de, bazan genel müdür
lüklerin, bakanların hatta bazan Başbakanın haksız 
tasarruflarına «dur» demek zorunda kalan ve bu denli 
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önemli bir görev yapan Sayıştay'ın özelikle engin 
değer taşıyan denetçilerinin, denetimlerini daha iyi 
bir biçimde sürdürebilmeleri için yetkilerinin artırıl
ması Millet Meclisimizin Saym Başkanlığına sun
muş olduğum iki kanun teklifimin öncelikle çıkarıl
ması, denetçilerin yurt içinde ve yurt dışındaki in
celemelerde yer sorunlarının uygun bir tarzda çö
zümlenmesi, aşağıda ayrıca değineceğim üzere, Sa
yıştay için zaruret halini alan yer sorununun da çö
zümlenmesi gerekmektedir. 

Dış ülkelerdeki Sayıştay üst denetim organları
nın kuruluş, görev, yetki ve denetim yöntemleriyle, 
buna ilişkin mali ve iktisadi konularda inceleme ve 
araştırma yapmak ve dış temsilciliklerimizin ayniyat 
saymanlıkları idare hesaplarıyla ayniyat mutemet
likleri işlemlerini denetlemek için görevlendirilecek 
meslek mensuplarının yolluklarını karşılamak üzere 
240 ncı harcama kalemine konulmuş bulunan 175 
bin lirayı çok az bulduğumu belirtmek isterim. 

Her ne kadar, 1977 mali ydı içerisinde görevle 
yurt dışma çıkan Sayıştay meslek mensupları, bazı 
parlamenterlerce tenkide uğramışlar ise de, bunu 
yapanın, bu işin önemini gereği gibi kavrayama
masından ileri geldiği kanaatini taşımaktayım. 

Bu önemli görev karşısında İkan bilmeyen Ha
riciye memurlarının odacı, bekçi, kapıcı ve de ber
berlerin görevli ve görevsiz yurt dışına gittikleri bir 
ortamda, yüksek düzeyde bir görev için yurt dışma 
çıkmasında çok yönlü zaruret hâsıl olan Sayıştay'ın 
saym meslek mensupları için önümüzdeki yıllarda 
Sayıştay Başkanlığının bütçesine daha çok ödenek 
koyduğunu görmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, sizlerin adına denetimde 
bulunan Sayıştay'ın daha etkin bir denetim yapabil
mesi için nasıl bir yol izlemesi gerektiğine de kısa
ca değinmek istiyorum. 

Genel bir deyimle, alt ve üst düzeydeki denetim 
organlarınca yapılması arzulanan etkin denetimin 
başarısı, millet iradesi doğrultusunda, gerçek he
deflere ulaşmayı sağlayacak araçlarla, bu araçları 
oluşturan ve kullananların nicelik, nitelik ve içtenli
ğine bağh bulunmaktadır. Hal böyle olunca, hedefe 
ulaşmada karşılaşılacak her türlü güçlük ve engellere 
rağmen, amaca giden yolun ancak yeterli araçlarla 
aşılabileceğini peşinen kabul etmek ve meselelerin 
ayrıntılarına girmeden önce de, ülkemiz açısından 
eskidiğine veya modeline uydurulnıadığına inandığı
mız söz konusu araçlara ilişkin eleştirileri, bütün po
litik düşünce ve duygulardan arınarak ortaya koy
mak gerekmektedir. 
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Bu noktadan hareketle, evvelemirde Türk Sa-
yıştayının bilimsel düzeyde ve gerçek anlamda etkin 
denetime yönelmesini gölgeleyen «araç» sözcüğü için
deki engelleyici ve yetersiz unsurları aşağıdaki sıra
ya göre ele almak ve bunları kendi bünyelerinde de
ğerlendirdikten sonra da probleme çözüm bulacak 
saptama ve önerileri ortaya koymak, öyle sanıyo
rum ki, daha uygun olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu cümleden olarak, et
kin denetimin en önemli araçlarını teşkil etmesi ge
reken yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerle 
sair mevzuat hükümlerinden bazılarının tedvin ve 
düzenlenme tarzından başka, anlam, uygulama 
veya sonuçları bakımından da Devlet Hazinesini za
rara uğratıcı nitelikte olduğu saptanmakta ve bun
ların düzeltilmesi için, 832 sayılı Sayıştay Yasasının 
25 ve 88 nci maddeleri hükümlerine dayanarak, Sa
yıştay Genel Kurulunca alman ve üç aylık, ya da 
süresiz raporlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıklarına ayrı ayrı sunulan ayrıntılı 
kararlar, Yüce Parlamentoca görüşme konusu da
hi yapılmamaktadır. 

Hazineyi temsil eden ve her yönüyle etkin dene
timin sağlanmasında Sayıştaya yardımcı olması gere
ken Maliye Bakanlığının, özellikle son yıllarda bu 
Anayasal kuruluşun yanında değü, karşısında, önün
de yer almak için âdeta bir mücadele verdiği görül
mektedir. 

Bu itibarla, andan Bakanlık genel nitelikteki 
mali uygulamalara yön verici, taraflara yasal hak 
ve eşitlik sağlayıcı, bütçe gelir ve giderlerini yasa sı
nırlan içerisinde düzenleyici ve nihayet devlet para 
ve mallarının çalınmasını ve israfım önleyici nitelik
te olan ve süratle sonuçlandırılması gereken Sayıştay 
kararlarına saygı duymadığı ve bunlara aykırı genel
ge ve emirler yayınlamaktan vazgeçmediği sürece po
lisiye yetkileri bulunmayan Sayıştaym etkin deneti
minde başarı olacağı düşünülemez. 

Değerli üyeler, yasalara göre birinci derece 
ita amiri durumundaki saym bakanların kalkınma 
planlarıyla yıllık yatırım programlarının, bu prog
ramların uygulanması, koordinasyon ve izlenmesine 
dair kararların, bütçe kanunlarının, Devlet Me
murları Kanunu ve buna Uişkin kararnamelerin ve 
diğer mevzuatın kendilerine tanıdığı onay, düzenle
me ve takdir yetkilerini kullanmadan önce, yatırım 
programlarının gerçekleşmesini aksatacak, bölgeler 
arasında eşitsizlik ve dengesizlik yaratacak, kişilere 
haksız çıkarlar sağlayacak ve dolayısıyla devlet har-
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çantalarında israfa yol açacak bir ortamın oluşmasına ı 
meydan vermemek için meselelerin hukuki ve pratik i 
sonuçlarını titizlikle göz önünde bulundurmaları ve 
gerekiyorsa en az danışmanlarının konular hakkın
daki resmi görüşlerim almaları lazım gelmektedir. 
Aksi halde, Sayıştaya karşı mali sorumluluk taşı
mayan hükümet üyelerini yanılgıya düşürebilecek 
söz konusu onay, düzenleme ve takdir yetkilerine 
ilişkin yasal olmayan işlem ve eylemlerin mali yü
künü gene Hazine üslenecek ve Sayıştayın etkin de
netimini zedeleyen bu olumsuz gelişmenin devamı 
da hiçbir zaman önlenmeyecektir. 

Birinci derece ita amiri durumundaki bakanların 
kendi bütçelerine ait gider kesinhesap cetvelleri ne 
kadar sürede hazırlayıp, hangi makamlara gönder
dikleri ve söz konusu eetvellerln neleri içereceği 
1050 saydı Genel Muhasebe Yasasının 101, 102, 
103 ve 104 ncü maddelerinde açıkladıktan sonra 
tasarrufları altında Devlet malları için de bu hü
kümlerin öngördüğü süre usul ve esaslar çerçevesin
de ayrıca düzenlenecek ayniyat kesinhesap cetvelleri
nin de bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
diğer örneğini ise Malîye Bakanlığı ve Sayıştay'a ilete- I 
çekleri, aynı yasanın 105 nci maddesinde belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Buna rağmen, özellikle 1955 yılından beri Sa-
yıştaya hiç gelmeyen ayniyat kesinhesap cetvelleri- I 
nm yargılanmış ve hükme bağlanmış mal sayman
lıkları idari hesaplarıyla karşılaştırılarak aralarında
ki, uyum veya uyumsuzluk derecelerinin saptanma
sı mümkün olmamakta ve en az devlet geKr ve gi
derlerinin denetimi kadar önem arz eden ve 1961 
Anayasasının değişik 127 nci maddesinde mevcudi
yetini koruyan Devlet malları üzerindeki Sayıştay 
denetimi de etkin ve yeterli bir düzeye çdana ola
nağından yoksun kalmaktadır. 

Çok iyimser bir tahminle ydhk bütçe harcama
larından % 20'sinin Devlet mallarına dönüştüğü dik
kate alınırsa bugünkü şartlar karşısında mal envan- I 
terini dahi çücaramayacak duruma gelen Devletin, 
bunları kimlerin sorumluluğuna terk ettiğini de bile
mez hale geldiğini kabullenmek gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın değişik 120 I 
nci maddesinin son fıkrasında, «Kamu İktisadi Te- I 
şebbüslerimn Türkiye Büyük Millet Meclisince de
netlenmesi kanunla düzenlenir» denildiği halde, si
yasal istismara çok elverişli olmaları nedeniyle bir 
nevi çiftlik hafine gelen ve bu sistem içerisinde ku- I 
ruldukları günden beri her yd Devlet bütçesine mil- j 

! yarlarca liralık mali külfet yüklemekten öteye gide-
| mey en söz konusu örgütlerin getir, gider ve malla

rının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi 
işi aynı Anayasa hükmünün ilk fıkrasına göre, ka
nunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağ
lama işlerini yapmakla görevli bulunan Sayıştaya 
değil, sorumluların hesap ve işlemlerini yargı yo
luyla hükme bağlama yetkisi bulunmayan Yüksek 
Denetleme Kuruluna bırakılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisiyle doğrudan Baş
bakanlığa bağlı olan Yüksek Denetleme Kuruluna, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin faaliyetlerine ilişkin 
sorumlu hesap ye işlemleri üzerinde kesin hüküm 
verme yetkisi tanımadığına göre, 468 sayılı Yasayla 
düzenlenen böylesine yetersiz bir denetimin, Ana
yasa koyucusunun amacına uygun düştüğü savunu
lamaz. 

Eğer Sayıştay denetimine tabi kuruluşların har-
caducları bir kuruşun hesabını vermek durumunda 
oldukları düşünülerek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin de aynı etkin denetim altına alınması gerçekten 
arzu ediliyorsa; bu konuda özlem duyulan gecikmiş 

t düzenlemelerin hızla oluşmasına olanak sağlanmalı 
ve Devlet Hazinesi Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gerçek hesabı verilemeyen ve bir daha yerine geti
rilmesi mümkün bulunmayan yasalara aykırı mil-
yarlık faturaların bedellerini ödemekten artık kur-

| tanlmahdır. 

Kaldı ki, Anayasanın 127 nci maddesi uyarınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olan bahse 
konu denetleme görevinin ilk aşamada, yetki devri 
yoluyla Başbakanlığa bağlı bir örgüte verilmesi ve 
Parlamentoca yapılan dolaylı denetiminse, yetkileri 
sınırlı bu örgüt tarafından hazırlanan inceleme ra-

[ porlarına göre sonuçlandırılması; kanımızca ne mak
sada ve ne de Anayasaya uygun bir yöntem değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, iki dakikanız kaldı 
I efendim; lütfen toparlayın. 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Devamla) — Bi-
I tiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştay denetiminin etkin
liğini azaltan ye daha çok mevzuat ve çalışma koşul
larına ilişkin bulunan ikinci derecedeki yapısal sorun
ları şöylece özetlemek mümkündür. 

Anayasal sorunlar : 
I Anayasamızın, Sayıştayın görev ve yetkilerini dü

zenleyen 127 nci maddesindeki açık ve bağlayıcı hük-
I müııe rağmen, buna dayanılarak yürürlüğe konulan 
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832 sayılı Sayıştay Yasasının «Sorumluluk halleri» 
başlıklı 45 nci maddesinin «Sayıştayca yerilen ilam
lar aleyhine Danıştaya başvurulamaz» tarzındaki son 
fıkrası, Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mah
kemesine dört kez başvuran Danışmayın son müracaa
tı üzerine ve ilk 3 karardaki redde ilişkin çoğunluk 
ve azınlık görüşünün yer değiştirmesi suretiyle iptal 
edilmiştir. 

Şu bölümü özellikle dikkatlerinize arz etmek iste
rim ki, ancak Sayıştay 1961 Anayasasının buyurucu 
hükmüne rağmen bugün için 54 yıl geriye götürülmek 
suretiyle «sui generis», bir başka deyimle «kendine 
özge» bir yüksek hesap mahkemesi sayılmak ve gö
rülmek istenmese bile, aslında Sayıştayı değil Türki
ye Büyük Millet Meclisini Danıştay'ın vesayeti altına 
sokan bu iptal kararının, Yüce Parlamentoca yapılan 
Anayasal düzenlemelerle ve herhangi bir baskıya ve 
zorlamaya maruz kalmayacak şekilde acilen düzel
mesi zaruret halini almıştır. 

Daha şimdiden ihtiyacı karşılamayacak hale gelen 
bugünkü binamn, düzenli ve sağhkh bir çalışmaya el-
vermeyecek durumda bulunması da çok yönlü dene
timi, hem sıhhi ve hem de hizmet koşullan açısından 
engelleyecek niteliktedir. 

Bu itibarla, esasen mevcut olan Hazinece tahsis 
edilmiş Maliye sitesi dahilinde Sayıştaya ait arsa üze
rinde yapılması düşünülen bina için, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planında gerekli olanaklar sağlanır
sa, 4 - 5 metre karelik basık tavanlı ve insan sağlığına 
çok zararlı odalarda hizmet görmeye uğraşan meslek 
ve yönetim mensuplarının iş verimleri süratle arta
cak ve elde edilecek fayda yapılan bina inşaat gider
lerinin çok çok üstünde olacaktır. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken etkin denetimi engelleyen sorunların çözümünde 
başarı sağlanabilmesi için, Plan Komisyonumuzca 
bugünlerde seçimi yapılacak olan Sayıştay Başkanının 
bilhassa önemine değinmeden geçmek istemiyorum. 

832 sayılı Yasanın vermiş olduğu yetkiye ve 
Anayasanın 127 nci maddesinde yer almış olan husu
sa göre, Sayıştay Başkanının, öncelikle 50 kişiden 
oluşturulan Bütçe Karma Komisyonunda seçilmesi ve 
bundan sonra da Millet Meclisine ve Anayasanın yi
ne vermiş olduğu bir başka yetkiye göre Cumhuri
yet Senatosuna sunulduktan sonra kesinlik kazana
cağı bir vakıadır. 

Sayıştay Başkam seçilecek kişinin, Sayıştayı bil
mesi, Sayıştayhlan bilmesi oldukça önemli bir husus 
arz eder. Bunu bilmeyen bir Sayıştay başkanının ya
rarlı olması kesinlikle düşünülemez, 

Yirmi yıllık bir sayıştaycı arkadaşınız olarak, ya
şamış olduğum pratik ve tatbikat hayatımda, dışarı
dan gelen bir Sayıştay başkanının, dışardan seçilen bir 
Sayıştay başkanının Sayıştayda başarılı olmadığına 
şahit oldum. Çok yakında mart ayının ortalarında 
Plan Komisyonunda seçilecek olan Sayıştay başkanı
nın, dileğim odur ki, özellikle Sayıştayıri kendi bün
yesinden, tarafsız, bilgisine, faziletine güvenilir kişi 
olarak saptanmasını, son dileğim ve arzum olarak 
burada belirtirken, beni dinlemek zahmetinde olan 
Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunar, bütçe
nin Sayıştay ve Sayıştayhlar için hayırlı uğurlu ol
masını dilerim. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erdinç. Ada
let Partisi Grupu adına sayın Mustafa Rcna. 

Sayın Kona konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA RONA (Art

vin) — Saym Başkan Yüce Parlamentonun değerli 
üyeleri; 

1978 Mali Yılı Bütçesi içerisinde yer alan ve 
anayasal bir kuruluş olan Sayıştay Bütçesinin tümü 
üzerinde Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce Yüce Parlamentoya ve Sayıştay 
mensuplarına saygılarımı sunarım. 

Saym milletvekilleri, üzerinde görüştüğümüz bu 
Bütçe, Demirel Hükümeti tarafından hazırlanıp Mec
lise sunulan 1978 Bütçesinin bu müzakereleri Cumhu
riyet Halk Partisinin zihniyetini bir kere daha açık 
olarak ortaya koyması bakımından çok önemli bir 
durum arz etmektedir ve şimdiye kadar Meclisler
den geçen bütçelerden ayrıcalık göstermektedir. 

Şöyle ki; 1978 Bütçesini Demirel Hükümeti hazır
larken ve Meclise sunduğunda muhalefet olan Cum
huriyet Halk Partisi, bu bütçe tasarısını bütün gücüy
le tenkit ederek yararlı hiçbir tarafı olmadığını iddia 
ediyordu. Sonradan kuruluşu da hiçbir hükümetin 
kuruluşuna benzemeyen, bir reye bir bakanlık ver
mek suretiyle kurulan Sayın Ecevit, Hükümetiyle ik
tidar olunca işler değişti, aym Bütçeye Sayın Ecevit 
Hükümeti dört elle sarılarak Meclislerden geçjrnmye 
çalışmaktadır. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin zihni-' 
yetini, yapıcı değil yıkıcı okluğunu, tenkitlerinin ha
kikatle ilgisi olmadığım açık olarak bir defa daha or
taya koymuş ve kendini tescil ettirmiştir. 

Cumhuriyet Halk Paıüsinm ve Sayın Essvit'Cn 
hakikatleri değil, bir meseleyi muhalefette iken başka 
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iiirJü, iktidarda iken başka türlü göstermeye çalıştık^ 
larının delilidir. 

Sayın Ecevit Hükümeti bu Bütçeyi kendi 
anlayışlarına göre değiştirdiklerini söylemekte
dirler. İşte, üzerinde konuştuğumuz Sayıştay Büt
çesine hiçbir değişiklik getirilmemiştir. Soruyorum: 
Değişiklik nerede? Bütçe burada. Sayıştayın daha ve
rimli çalışması içîn hangi değişiklik getirilmiştir? Ce
vap versinler. 1978 Bütçesinin tutarlılığım kabul ede
rek, icraatlarını buna göre yapacak Sayın Ecevit Hü
kümetinden, bizim iktidarın hazırladığı Bütçeyi aksat
madan uygulayabilmelerini temenni ediyorum. Te
menni] ediyorum, çünkü, muhalefetteyken daha düne 
kadar «Okulları açacağız, öğrenim özgürlüğünü geti
receğiz, anarşiyi bastıracağız» diyenlerin, iktidar olun
ca tedlbirleri okulları kapatmakta bulmaları, Sözleriyle 
davranışları arasındaki tezadı göstermektedir. (CHP 
sıralarından «Sayıştay Bütçesiyle ne ilgisi var» ses-
leıii) 

Okullar dinlenme tatiline erken sokulmuş ve geç 
Ibaşlattırıfimak suretiyle dinlenme tatil süresi uzatıl
mıştır. Bu yetmiyormuş gibi, Sayın Ecevit Hükümei-
nin Milli Eğitim Bakanmın dünkü emirleriyle ki bu, 
bugünkü gazetelerde de yer almıştır orta dereceli 
okulları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek
okulları 6 Marta kadar, yani, 14 gün daha okulları 
kapatmıştır.: Hükümetten, Mili Eğitim Bakanından 
soruyorum, yeni aldığınız talebeleri hızlandırılmış 
eğitimle yetiştireceğinizi ilan etmiştiniz. Hızlı eğit'mi 
okulları kapalı tutarak mı yapacaksınız? Bu hadiseler 
karşısında «Okullar olmasa Maarif kolay idare edi
lir» diyen Maarif Nazırını hatırlamamak mümkün mü! 

Şimdi Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur her
halde bu sistemi uyguluyor. Bu usul, derslerine iyi ha
zırlanmayan bir talebenin okuldan kaçmasına ben
zer; ama neticede öğrenci hiç bir fayda sağlayamaz, 
sınıfta kalır* 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkan, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi değil. 

MUSTAFA RONA (Devamla) — İlgilidir. Sayış
tay hepsini denetliyor. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, belki sayın hatip 
sonunda neticeye bağlayacaktır. Onun için, lütfen sa
bırla dinleyelim efendim. 

MUSTAFA RONA (Devamla) — Giderleri, gi
derleri...; Kapalı kalan okulların parası nereden çıkı
yor arkadaşlarım? 

BAŞKAN — Sayın Ronay siz de sataşmalara ce
vap vermeyin, lütfen konuya devam edlin efendim, 
lütfen. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Sayın Başka
nım, Milli Eğitim sözcüsü galiba, yanlışlık yapmış, 
karıştırmış. 

MUSTAFA RONA (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayıştay Devlet çarkının dönmesinde en za
ruri ve önemli Anayasal bir kuruluştur. İşçisi, çiftçi
si, esnafı, memuruyla, tüm vergi veren kuruluşla
rıyla Devletin giderlerine vergi vermek suretiyle ka
tılan, milletimizin tüm fertlerini yakından ilgilendiren 
bir kuruluştur. Bilhassa, demokrasiyle Mare edilen 
memleketlerde, fertler toplanan vergilerin, geSirlerin 
toplanışından, sarf edildiği yere kadar iyi denetlenme
sinin zaruretini. duymuş ve istemişlerdir. Demokrasiyle 
İdare edilen devletler, bu denetlemeyi tenüslikileri vası
tasıyla yapma imkânına kavuşmuşlardır. Demokrasiyle 
idare edilen diğer devletlerde de bizdeki Sayışîaya 
mümasil kuruluşlar vardır. Zaten demokrasi mücade
lesinin içinde denetleme daima mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, bizde 1967'de çıkarılan 832 
sayılı Kanununun 1 nci maddesine göre, Sayıştay, 
genel ve katma bütçeli dairelerin gelir Ve giderleriyle, 
matlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
lemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama 
yoluyla kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yap
makla görevlidir,/ 

Anayasamızın 127 nci maddesinde de yer alarak 
Anayasal bir kuruluş olan Sayıştay, şimdiye kadar 
kalkınan ve bu münasebetle her yıl bir öncekine na
zaran büyük artış gösteren bütçesi ile, gereği gibi de-
netleyebilmesi için kuruluşundan bu yana çıkarılan 
kanunlarla günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
kadroları genişletilmiş ve denetim şekli değiştirilmiştir. 

1950lerde kalkınma hızını artıran Türkiye'mizde 
ve 1965 yılında da Adalet Partisinin iktidara geişiyle 
yurt sathında yeniden yapılmaya başlayan eserler, 
köy ve karayolları, içme ve sulama suları, barajlar, 
yurt sathına dağdan fabrikalar, okullar, yalnız tstan-
Ibul ve Ankara gilbi Vilayetimizde 'bulunan yüksekokul 
ve üniversitelerin yurt sathında bir çok illere yayılma
ya başlamasıyla hızlı kalkınma içine giren Türkiye-
miz, yeni yatırımları için yeni gelir kaynakları bul
makta ve dolayısıyla bütçemiz her yıl, bir öncekine 
nazaran büyük artışlar göstermekteydi. 
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Sayıştayın yükü, bir taraftan gelişen ve genişleyen | 
bütçeyle artıp çoğalırken, hizmeti görecek kadronun, 
meri kanunla denetlemeye bu ölçüde ayak uydurabil
mesi müımldin olmadığından, gelecek yıllardaki artan 
büiçeîeri de dikkate alan Demirel Hükümeti, 1967\le 
832 sayılı Sayıştay Kanununun Meclislerimizden çıka-
rımnasını sağlamıştır. 

!Bu 832 sayılı Kanunla Sayıştayın kadrosu, 4 dai
re başkanlığından 8 daire başkanlığına; üye sayısı 
32'yc denetçiler 5Wc yükseMmiştir. 

ıBu Kanun Sayıştayın yalnız teşkilat kadrosunu 
genişletmemiş, getirdliği yeniliklerle, hizmetlerin bir an 
önce ikmalini ve işlerin kısa zamanda intacım sağla- ı 
«tak suret3yle idarelere hareket ve karar serbestisi sağ
lamış, hesapların ve işlemlerin kaynağa ve kanuna ay
kırı olup olmadığını zamanında İnceleyerek ve denetle
yerek hükme bağlamak suretiyle hak ve salahiyet
lerin suiistimalini önleyerek Devlet hayatında süratin 
ağlanması öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin tatbikatı ve Hükü- j 
mei icraatını mali yönden Türkiye Büyük Millet Mec- i 
lisi adıma denetlemekle yükümlü bu kuruluş için çı- ] 
karılan ve işlerin zamanımda yapılmasmı da esas alan j 
yeni kanunun hususiyetlerini kısaca arz ettim; fakat i 
feraşgatla, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye | 
çalışmakta olan personel, 1977'ye kadar, gelişen ülke- i 
mizde gelir ve giderler ve buna bağlı olarak çoğalan | 
evrakîar, personel adedinin de artmalsim icap ettir- I 
inektedir. | 

Tekniğin bu derece ilerlediği bir ortamda ise, bunu, \ 
personel adöd'yle değil, dalha başka usullerle aramak i 
lazımdır. Sayışiayı teknik makinelerle teçhiz ederek i 
daha çalbuk ve doğru denetim yollarım aramak icap | 
eder. Sayıştayın kompütür makinelerinde rahat, ça- İ 
buk ve doğru denetim yapmasını sağlamak zarureti 
vaı'dır. Bugün her ilçeye bir kompütür vermek belki I 
mümkün değiidiİr, fakat her büyük il'e bir kompütür 
verilmesi zarureti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay Bütçesinin mensup
larına ve milletimize hayırlı ve uğurlu obuasını diler, j 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP ve MHP sırala
rından alkışlar) 

©AŞKAN — Sayın Rona, teşekür ederiz. 
Mili Selâmet Partisi Grupıı adına Şayia Şener 

Battal, buyurun. (MSP sıralarından alkışlar) 
Sayın Battal, konuşma süreniz 20 dakika efendim. 
MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; | 

I Konuşmanın güzeli manalı ve kısa olanı imiş. 
Sayıştay Bütçesi üzerinde yıllardır görüşme yapılıyor. 
Geçmiş zabıtlan tetkik ettim; yapılan konuşmalarda 
Sayıştayın tarihi gelişimi, Anayasadaki yeri tahlil 
edilmektedir yıllar boyu. Bir hukuki seminerde bun
lar elbette çok güzeldir. Ama Meclis, bütçe yoluyla 
denetim yaptığı zamanlarda bu tarihi gelişimi, Ana
yasadaki yerini tahlil etmek yerine, müessesenin de
netimine matuf görüşler ileri sürerse daha faydalı 
olur kanaatıyla bu konuşmamı, bu ölçüler içinde kı
saca bilgilerinize, Milli Selâmet Partisi Grupu adına 
arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştay tarihi bir mü
essese olarak şimdiye kadar son derece faydalı hiz
metler yapmıştır, çalışmalar yapmıştır, tebrike şayan 
bir fonksiyonu olmuştur. Huzurlarınızda bunu Milli 
Selâmet Partisi Grupunun görüşü olarak arz etmekten 

i büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de karikatürlere 
I konu olan, sohbetlere konu olan bir tabir vardır: 
| «mevzuat müsait değil». Hatta bir rivayete göre bir 
| Fransız Türkiye'yi gezmiş, döndüğünde «Siz kalkı-
| nırsımz ama mevzuatınız müsait değil» demiş. Bu 
I sözle kastetmek istediği bürokrasi engelleri, kırtasi-
; yecilik, mevzuat konusudur. Sayıştayımızm mevzu-
i atı da, Sayıştayımızm çalışma prensipleri de bir hayli 
| karmaşıklık içindedir. Bu mevzuattan arınan pratik 
j bir çalışma metodu imkânlarına kavuşmasını bu ve

sileyle temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Türkiye'de konvan-
| slyonel bütçe, program bütçe tartışmaları yıllar yılı 
l olagelmiştir. Bu yılki Bütçemiz galiba program büt-
I çed'ir. Bu bakımdan Sayıştay denetimi büyük tesir-
i 1er icra edecektir. Bu Sayıştay denetimi elbette bütçe 
, tasarruflarını, harcamaların bütçe fasıllarına uygun 

olup olmadığım temin maksadıyla yapılacaktır. Ta-
| sarraf ciddi denetimle elbette mümkündür. Ama, ka

naatimiz, bu denetim faydalı olmakla beraber, ta-
j sarraf deyince ekonomik yapıyı buna göre tespit. et-
j mek lâzımdır. Tüketim ekonomisine dayalı bir 
! devlette, siz Sayıştay denetimiyle küçük tasarruftan, 

tabir caizse, musluklardan küçük kaçakları yakalar-
j siniz ama, tüketim ekonomisi ile ekonomik bünye 
I hasta ise, o zaman sizin bu tasarruf konusundaki 

Sayıştay denetimi hassasiyetinizin izahı müşkül olur, 
zayıf kalır. Onun için, ekonomik bünyeyi bu tü
ketim ekonomi bünyesinden kurtarmak lâzımdır ve 
toplumda tasarrufu ciddi politika haline getirmek 
lazımdır. Reklâmlardan tutunuz da, tasarrufu hız-
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landıııcı reklamlardan tutunuz da, kapitalist ekono- I 
minin Türkiye'ye getirdiği bu tüketim temayülünü 
cüıonomik bünyeden, çıkarmak elbette dikkatle üze
rinde durulması lâzım gelen hususlardır. İsrafları 
Devlet olarak, millet olarak ciddi şekilde ele almaya I 
mecburuz. İsrafı teşvik edici birtakım alışkanlıklara 
dur demek mecburiyetindeyiz. I 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu, Sayıştay büt
çesi mevzuu dışında bulunduğu için detayına girmek l 
istemiyorum; ama bugün, günümüzde devletler ta- I 
sarraf politikasıyla kalkınmalarını izah etmektedirler. 
Hatta «kalkınma eşittir tasarruf» diye tarif eden 
klasik iktisatçılar vardır. Hal böyle iken, Türkiye'de 
bu tasarruf politikası düşünülmez ciddi olarak. Tü
ketim ekonomisinin tedbirleri, karşı tedbirleri düşü- I 
nülmez. Reklamlarla tüketim hızlandırılır. Zaten 
Türk toplumunun marjinal istihlak temayülü fazla- I 
ladır. Böyle olunca dış ticaret açığı, bozuk bir ti
cari denge, sonucu artar. Ekonomide tüketim tema
yülü fazla, israflar fazla, televizyon reklâmlanyla 
tüketimi hızlandırırsınız. Hatta affedersiniz, bu kür- I 
sü ciddiyetiyle belki tam uyuşmayacak; ama bir 
reklâmda «Atın, atın; atmazsanız paspas yapın» 
gibi tüketimi tahrik edici reklamlarla toplumda ta
sarruf alışkanlığına darbeler indirilir. Biz Sayıştay I 
denetimiyle küçük tasarrufları yakalamanın gayreti 
içinde oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele milli bir ik- I 
tîsat politikası meselesidir. Bu vesile ile onu arz I 
etmek istiyorum. Sayıştayımızın IBM sistemine, I 
mutlak manada, tam olarak kavuşması lâzımdır. Si- I 
bernetik sisteme kavuşması lazımdır. Kadrosu tak
viye edilmelidir. j 

Bu temennilerden sonra, Sayıştay bütçemizin mil
letimize, Devletimize hayırlı olmasını Milli Selâmet 
Partisi Grupu olarak temenni ediyoruz. I 

Cümlenizi saygılarımızla selamlarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Battal, teşekkür ederiz efen- I 
d.m. I 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Yusuf özbaş, buyurun. 

MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Millet Mec- I 
lisinin muhterem üyeleri; 1978 Mali Yılı, Sayıştay 
Bütçesi hakkında MHP Meclis Grupunun görüşlerini 
arz ederken hepinizi, Partim ve şahsım adına saygı I 
ile selamlarım, | 

115 yıldan beri, ülkemizdeki kamu kuruluşlarının 
mali icraatını murakabe eden, 1961 Anayasamızın 127 
nci hıaddesi ile de «Genel ve katma bütçeli dairelerin, 
bütün gelir ve giderleri ile mallarım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetleyip sorumlularının, 
hesap ve işlemlerini, kesin hükme bağlama» görevi 
ile teçhiz edilmiş bulunan Sayıştayımız, vazifesini ken
disine tanınan imkânları aşan bir çaba içerisinde 
yapagelmektedir. 

Osmanlılar döneminde Mahkemei Kübra, yani Bü
yük Mahkeme ismi ile kurulan bu mahkeme, üzün
tü ile belirtmek mecburiyetindeyiz ki, siyasi parlileri-
mizce, emsalleri kadar cazip bir pozisyonda buluna-
mayışı, kısacası, seçimler ve oylar üzerinde etkenliği 
olmayışı sebebiyle, çok defa mali ve kanuni destek
lerden mahrum edilmiş, şimdi de Danıştayın-mura
kabesine terk ve mahkûm edildiği endişesiyle darıl-
tılmıştır. 

Anayasamızın 127 nci maddesinin açık sarahatına 
göre Sayıştay kararları kesindir. 

852 sayılı Sayıştay Kanununun ruhu ve tüm mad
deleri de Anayasamızdaki bu işarete göre tedvin 
edilmiştir. Ayrıca bu kanunun 45 inci maddesinin son 
fıkrasında; «Sayıştay ilamları aleyhine Damştaya da
va açılamaz» denmiştir. Bu açık hükme rağmen Da
nıştay, Sayıştayın kesin hükümlerini inceleme ve ica
bında değiştirme yetkisi olduğu iddiası ile, Anayasa 
Mahkemesine, 852 sayılı Kanunun 45 nci maddesi
nin son fıkrasının iptali yolunda davalar açmıştır. 
Anayasa Mahkemesi bu konuda ve durumda hiç 
bir değişiklik bulunmadığı halde, davaların ilk 
dördünü kanunsuz görerek reddettiği halde, beşinci 
kez açılan davayı kabul ederek adı geçen fıkrayı 
iptal etmiştir. Tabii bunun üzerine, Damştayımız da 
Anayasadaki kesin hükme ve bu hükümde herhangi 
bir şekil değişikliği de yapılmamasına rağmen, Sayış
tayın «Muhkem kaziye» haline gelmiş ilamlarını tet
kik konusu yapmaya başlamıştır. 

Eski hukukumuzdaki temel hükümlerden birisi 
de «Mevridi nas da içtihada mesağ yoktur» ilkesi
dir. Bu ilkenin anlamı; kanunda açık hüküm bulu
nan hallerde içtihada gidilerek hüküm tesis oluna
maz demektir. 

Bu kesin ilkeye rağmen, Anayasa Mahkememiz 
kendisinin ve vücut ve teşekkül sebebi olan Anaya
samızı ve onun kesin 127 nci maddesini bir tarafa 
(bırakarak, indi bir içtihatla hüküm tesis etmiş, bu 
suretle daha önce dört kere vermiş olduğu kararla
rındaki gerekçeyi de tekzip eylemiştir. Bu beşinci ka-
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rarı da «içtihadın, içtihat ile nakzedilemeyeceği» yolun
daki hukuk prensibine tamamen aykırı olduğu gibi, 
altıncı bir kararla yeniden eski görüşlere dönülme-
yeceğinin teminatı da değildir. 

Sayıştay, kanunun açık hükmüne göre kararını 
Türkiye Büyük Millet Meclisine niyabeten, yani ve
kaleten vermektedir. 

Danıştay, Sayıştay hükümlerini tetkik ve kontrol 
etmekle Yüce Meclisi denetliyor demektir. Dolayı
sıyla «kuvvetler ayrılığı» prensibine aykırı bir tu
tum ve uygulamadadır. Bu nedenlerle Yüce Mec
lisin . kanuni haklarına titizlikle sahip çıkması, teşrii 
kuvvetin tek kaynağı oluşu, ilkesi üzerine gölge düş
memesi için hassas davranması ve icap ederse gerekli 
kanun değişikliklerini mutlaka sağlaması farzdır. 

Sayıştay binasının, Büyük Millet Meclisinin ük 
kere toplandsğs bina ile eski Meclis binası arasına in
şası, dolayısıyla bu müessesenin Yüce Meclis tara
fından kucaklanmış oluşunun da derin manası var
dır. Böylelikle Sayıştay murakabe ve hükümlerinin 
Yüce Meclis adına yapılmakta olduğu, birlikte ve 
içice çalışmak suretiyle de kanıtlanmak istenilmiştir. 

Bu nedenle de Sayıştay üyeleri Yüce Meclisimiz 
tarafından seçilmektedir. 

Sayıştay dairelerinin kararları, aynen mahkeme 
kararları gibi temyiz edilebilmekte ve Sayıştay Tem
yiz Dairesince tetkik olunup kesin hükme bağlan
maktadır. Sayıştayda da «iadeyi muhakeme» mü
essesesi mevcutur. Sayıştay temyiz kararlarını kendi 
bünyesinde bu şekilde bir daha kontrol ermektedir. 
Ayrıca Sayıştay Genel Kurulları, Yargıtay Genel 
Kurulları gibi içtihat da çıkarmaktadır. Böyle ba
ğımsız ve Anayasal bir mahkemenin kararını Danış-
taym tetkik etmesi ile Danıştayım Yargıtay kararla
rını tetkik etmesi arasında kanaatimizce hiç bir 
ayrıcalık yoktur. Bu durumun devamı Sayıştayı, Da-
mştayın bir alt kuruluşu haline getirirken, Danıştay 
üye ve başkanları ile tahsil ve tecrübe yönünden 
hiç de farkları bulunmayan Sayıştay üye ve başkan
larını haklı olarak üzmekte, Büyük Millet Meclisinin 
yasal yetkisini de kısıtlamaktadır. Açıkçası vekil 
ile asil aynı hükme tabidir. Vekilin kontrolü, asilin 
de kontrolüdür. 

Muhterem Meclis üyeleri, bu açıklamamdan son
ra biraz da bizim ihmalimizden ve Sayıştayın ihtiyaç
larından bahsedelim. 

10 yıldan fazla bir süreden beri, Yüce Meclis bir 
türlü Sayıştay Komisyonunu teşekkül ettirememekte, 
bu hayati organın kurulmayışı yüzünden de Sayıştay, 
Meclisin verimli desteğinden mahrum kalmaktadır. 

Halen, yılda ortalama 10 bin ayniyat ve nakit 
saymanlığının hesaplarım denetleyerek hüküm veren 
Sayıştayın 800 kişilik denetçi kadrosundan yarısı 
münhaldir. Bu yüzden birçok kuruluşların denetimi 
yapılamamaktadır. Misal olarak; İstanbul Beledi
yesinin hesaplarını 15 seneden beri Sayıştay imiz kont
rol edememiştir. 

8 daire halinde çalışan Sayıştayın, bugün 4 daire
sinin, yani yansının başkam olmadığı gibi, 13 üyesi 
de eksiktir. Sayıştay Başkanlığı da halen boş bulun
maktadır. 

Her teşkilât, yeni ve konforlu binaya kavuştuğu 
halde, Sayıştay hâlâ eski binasında, gayri sıhhi şartlar 
altında, sıkıntı içerisinde çalışmakta ve dar gelirli 
personelini taşıyacak yeterli araçlardan mahrum bıra
kılmaktadır. Büyük Millet Meclisinin bir parçası 
hükmünde bulunduğu halde, personeline, Meclis per
soneline tanınmış olan imkân ve yan gelirler temin 
edilmediğinden, Sayıştayın meslek personeli ile idare 
personeli arasında çok büyük bir mali dengesizlik 
meydana gelmiştir. 

Sayıştay Başkanı ile daire başkanları ve üyeler, 
Bütçe Karma Komisyonu Vasıtası ile her yer için 
ayrı ayrı seçilmektedir. Bu hal mesleki tesanüde 
menfi yönden tesirli olduğu gibi, bazı siyasi etken
ler de faaliyet zemini bulabilmektedir. Bu sakınca
ların giderilmesi için Yüce Meclisin Sayıştay üyelerini 
seçmekle iktifa etmesi, Sayıştay Başkanı ile, daire 
başkanlarını bu üyelerin serbestçe seçmelerine imkân 
sağlaması faydadan hali değildir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, her zaman şikâ
yet konusu olan savurganlık, onların, Sayıştay mura
kabesinden muaf tutulmasından ve siyasi iktidarların 
heveslerine terk edilmesinden ileri gelmektedir. Bu 
kurumların da Sayıştay denetimine tabi tutulmaların
da iktisadi yönden çok büyük faydalar bulunduğun
dan, bunun da yasal yollardan sağlanması gerekmek
tedir. 

Ayrıca, Bütçe Kantta Komisyonu, Sayıştay Baş
kan ve üyeliklerine, kendisine, Sayıştay Kurulunca 
verilen listedeki isimler arasından seçim yapabilmek
tedir. Yani Kurulun isimlerini vermediği ehil kişi
lerin Karma Komisyonca, Sayıştay üyelikleri ve 
başkanlığına seçilmesine imkân bırakılmamaktadır. 
Bu ise bazı mağduriyetlere ve sızlanmalara sebep ol
makta, haklı bir kısım elemanın sırf kurul üyeleri 
tarafından tercih edilmeyişleri yüzünden bu mevkiye 
gelişleri imkânsız olmaktadır. 
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ı Bu haksızlıkları giderecek gerekli yasal değişiklik 
de hemen yapılmalıdır. 

1967 yılında kaldırılan, 'vize usulü de Hazineye 
büyük zararlar yermektedir. Harcamalar için Sayış-
taydan önceden vize alınması birçok Hazine zararını 
önlediği halde, şimdi evvela harcamalar yapılıp, 
sonra İşin hukuki ve usulü yönlerinin Sayıştayın tet
kikine sunulması, yersiz ve istirdadı imkânsız birçok 
ödemenin, Maliyenin zararlar hanesine yazılmasından 
başka bik* sonuç vermemektedir. Bu sebeple peşin 
vize usulünün yeniden getirilmesinde fayda görmek
teyiz. 

Sayıştay bütçesinin milletimize ve Sayıştay men
suplarına faydalı olması dileği üe Yüce Meclisi hür
metle selâmlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özbaş, teşekkür ederiz efen
dim. 

Şahıslan adına?.. Söz yok. 
Sayıştay Sayın Başkanvekili Vasfi tlter Bey, bu

yurun efendim. 
SAYIŞTAY BAŞKANVEKİLİ VASFİ İLTER — 

Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın üyeler; huzurla
rınızda Sayıştayımızın bütçesi münasebetiyle birkaç 
kelime de olsa, arzı malûmat etmek imkânını buldu
ğumdan çok bahtiyarım. 

Sayın temsilciler, Sayıştayımızın durumunu açık
ça huzurlarınıza serdiler. Bu arada, ben de birkaç 
noktaya, bu Sayıştayın bir mensubu olarak dokun
mak isterim. 

Evvela, hakikaten Anayasa kuruluşu olan Sayış-
tayımız, Anayasanın 127 nci maddesindeki hüküm
den varlığını bulmakta ise de, tatbikatta maddenin 
üzerinde daha fazlaca eğilmek suretiyle, hakikaten 
Sayıştayımızın etkinliğini sağlamak icap ettiği kanı
sındayım. 

Nitekim, kendi Kanunumuzun da 45 nci mad
desinin bir fıkrası, Anayasa Mahkemesince 3 defa 
müspet mütalâa edildiği halde 4 ncü'de kaldırılmış, 
kanun Anayasaya uygun bulunmamıştır. Bu suretle, 
hakikaten Anayasa kuruluşu olarak az evvel arz etti
ğim müessesemiz, Yüce Meclis adına denetlemeler
de bulunduğu halde - tabirim mazur görülürse - ve
sayet altına girer gibi bir durum yaratılmıştır. 

Sayın mMetvekillerimizden görüşenlerinde buyur
dukları gibi, hakikaten bu maddenin üzerinde dur
mak ve gerekli değişmeleri sağlamak suretiyle Sayış
tayımızın etkinliğinin daha da artmış olacağı izahtan 
varestedir. 

Bu arada birkaç noktayı da ayrıca arz etmek 
isterim. 

Hakikaten zamanın koşullarına göre, kalemle, kâ
ğıtla yekûn etmek zamanı geçmiştir. Bunu gören 
Sayıştayımız, elektronik beyin sistemine geçmek için 
teşebbüste bulunmuş, hatta elektronik beyin cihaz
larını ihaleye çıkarıp satın almak yoluna da girmiştir. 
Yerleri de hazırdır. 180 bin liralık bir döviz trans
feri yapıldığı takdirde hemen bu işleme geçilecek ve 
dolayısıyla - sizi temin ederim - mevcut elemanları
mızın 3/4'ÜRÜ daha etkin incelemelere ayırmak imkâ
nım bulacağız. Sayın Maliye Bakanlığı ile de temas 
halindeyiz. İnşallah bir an evvel transferimiz yapılır 
ve elektronik beyin düzenimiz de kurulursa; şunu 
da arz etmek isterim ki, Maliye Bakanlığının ve Yüce 
Meclisin de hesaplarım bu makinelerimizle daha seri 
bir halde yapabilecek duruma geleceğiz. 

Sayıştayda aldığımız kesin hesap kanunları ve 
Yüce Meclise sunmalarımız hakikaten uzun zaman
dan beri maalesef birikmiştir. Biz bunu, Sayıştay 
olarak üzerimize düşen vazifelerimizi gördük. 1972 
senesine kadar kesin hesaplan ve diğer katma bütçe
lerin 1975 senesine kadar kesinhesaplarım Yüce Mec
lise arz ettik ve bu defa kurulmuş bulunan Sa
yıştay Komisyonunun sayın üyeleri ile de bendeniz 
temas halindeyim; en kısa zamanda Mecliste de, 
Komisyonda bunlann görüşmeleri sağlanmakta ve 
huzurunuza kanun teklifleri olarak gelmektedir. 

Beni dinlemek lüifunda bulunduğunuz için hepi
nize teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öter, teşekkür ederiz efen
dim. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
ler bitmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

C) Sayıştay Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 54 756 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme, yargılama ve karar 
hizmetleri 97 688 000 
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Bolüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı-
mayan trasferler 1 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun efendim. 

D) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Programımıza göre, Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı bütçesinin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Sayın Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet?.. Yerinde. 
Bütçe üzerinde söz alan saym grup sözcüleri ve 

sayın üyeleri sunuyorum. 
Grupları adına : Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Gültekin Kızılışık, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Saym Hüseyin Doğan, Milli Selâmet 
Partisi Grupu adına Sayın Şener Battal, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Nevzat Kösoğlu. 

Şahısları adına, lehinde : Saym Muammer Ak-
soy, Saym Kemal Doğan, Sayın Mehmet Irmak. 

Aleyhinde : Sayın Müfit Bayraktar, Saym Adem 
Ali Sarıogiu, Sayın Mehmet Özutku, Saym Mehmet 
Çataîbaş, Sayın Mustafa Eşrefoğlu. 

Üzerinde : Sayın İhsan Toksan, Sayın İlhan Ay-
tekin, Saym İsmail Hakkı Köylüoğlu, Saym Şener 
Battal. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Gültekin Kızıl
ışık, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kızılışık, konuşma müddetiniz 20 dakikadır 
efendim. 

AP GRUPU ADINA AHMET GÜLTEKİN 
KIZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın Başkan, çok de
ğerli milletvekili arkadaşlanm; hepinizi şahsım ve 
Grupum adına samimi saygı ile selamlarım. 

Ben konuşma konumu üç grupa ayırdım. Sakın 
ola ki, arkadaşlarım yanlış düşünmesinler. Burada 
herhangi bir kimsenin bu konuyu bilmediğini kabul 
etmiyoruz. Ancak, hatıralarınızı tazelemiş olmak ba
kımından, birinci bölümde anayasal gelişimi gayet 
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özet olarak sizlere arz edeceğim. Ondan sonra kanun
lar» anayasaya uygunluğu ihtiyacı nasıl doğmuş, na
sıl gelişmiştir ve en son ne safhaya varmıştır; bunu 
arz edeceğim. Böylelikle sonunda da kararlar ve 
Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçlarıyla kararlan ko
nusundaki görüşlerimizi arz edip, sözlerimize son 
vereceğiz. 

Anayasa, Devletin temel kuruluşunu, fertlerin 
hak ve hürriyetlerini düzenleyen temel kanundur. 
Yabancı dillerdeki «Canstittuion» olan karşılığı, da
ha geniş anlamlıdır. Bu toplumun siyasi ve hukuki 
anakuruluşuyla ilgili yazılı, yazısız bütün temel ku-
rallannın toplamım ifade eder. Bütün bu kurallann 
tek kanunda toplanmış olması da gerekmez. 18 nci 
yüzyıl sonlanna kadar, Devlet düzeninin temel yapı
sını kuran yazılı hukuk kaynaklan yetersiz ve dağı
nıktı. Anakuruluşu düzenleyen belli bir kanun bulun
mayışından doğan boşluğu, yazısız hukuk kaynak
larından olan örf ve adetler ve teamüller döktürüyor
du. Devletin temel kuruluşu ile ilgili yazılı yazısız bü
tün kuralları dağınıklıktan kurtararak tek metin ha
linde kaynaştırmak, ahenkli ve tutarlı bir bütün mey
dana getirmek amacıyla, önce 1787'de Amerika Bir
leşik Devletlerinde, sonra 1791'de Fransa'da, yazdı 
anayasaların kabul edildiğini görüyoruz. İngiltere 
müstesna olmak üzere, günümüzde hemen her dev
letin yazılı Anayasası vardır, denebilir. 

Anayasalar genel olarak, yazılı anayasalar ve tea
mülü anayasalar olmak üzere ikiye aynhr. Yazılı ana
yasalar da tarihi ve siyasi köklerine göre, hakimiyeti 
tek başına kullanan bir hükümdann iradesi mahsulü 
olan monarşik anayasalar - ki 1848 İtalyan, 1876 Os
manlı Anayasaları bu tip anayasalardır - hâkimiye
tin yegâne sahibi olan millet ve halk tarafından, ya 
da temsilcileri eliyle yapılan demokratik anayasalar 
olarak ikiye aynhr. 

Nitekim, bizim 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları
mız bu tip anayasalardır. 

Aynca, olağan meclisler tarafından farklı usul ve 
şekillere uyulmaksızın yapılan ve değiştirilebilen yu
muşak anayasalar ve özel meclis (Kurucu Meclis gi
bi) tarafından yapılan veya değiştirilen veya olağan 
meclisler tarafından olsa bile ancak farklı usul ve şe
killere uyularak değiştirilebilen katı anayasalar olarak 
da nitelenebilirler. 

Türk Anayasalannın özeti: 
Fert hak ve hürriyetlerini tespit ve ilan etme yolun

da birtakım çabalara girişilmiş ve 1808'de Senedi İttifak 
ve 1839'da da Gülhane Hattı Hümayunu veyahut di-
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ğer adıyla Tanzimat Fermanı ilan edilmişti. Ancak 
her iki belge de, Devletin temel kuruluş ve işleyişiyle 
ilgili hükümlere yer vermemeleri sebebiyle, gerçek 
anlamda bir Anayasa sayılamazdı. Bunlar birer hak 
bildirisi niteliğindeydi. Gerçek anlamda ilk Anayasa 
1876 Kanunu Esasidir. İkinci Abdülhamit tarafından 
kurulan 28 kişilik Cemiyeti Mahsusanın hazırladığı 
Anayasa metni, Padişahın hak ve imtiyazlarına cid
di sınırlar getirmedi. Aksine, Kanunu Esasi, yasama 
ve yürütme yetkilerinin Padişahın elinde toplanışım 
kamınileştirdi. Bütün bu yetki ve imtiyazlı durumu
na karşılık, Padişahın kutsal ve sorumsuz olduğu da 
kabul edildi. Yasama kuvveti, Meclisi Umumi adı 
verilen Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusandan müteşek
kildir. Meclisi Umumi, 20 Mart 1877'de ilk toplan
tısını yaptıktan sonra, 28 Haziran 1877'de Pâdişâh 
tarafından fesholundu. Aynı yıl içinde yapılan ikin
ci seçimlerden sonra toplanan Meclisi Umumi de, 
14 Şubat 1878'de tatile girdi ve bir daha da toplan
tıya çağrılmadı. 23 Temmuz 1908'e kadar Abdül
hamit 2'nin mutlakiyetçi idaresi sürdü, bu tarihte 
2 nçi Meşrutiyetin ilanından sonra 1909'da mevcut 
Anayasa, bir yenisi yapılıyormuşçasma temelli birta
kım değişikliklere konu oldu. 

20 Ocak 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanunu - ki, 85 
numaralıdır - hazırlanmış şekli ve yapısı itibarıyla 
Kurtuluş Savaşının olağanüstü şartlarım yansıtan ihti
lal anayasasıdır. 23 madde ve 1 maddei münferide-
den ibarettir. Milli hâkimiyet prensibim ilân eder, 
Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu terimine yer ver
mez; rejimin isminin konmasını geleceğe bırakır. Bu
rada bilhassa buna değinmek istiyorum; Cumhuriyet 
rejimine yer vermeyişi yanlış anlaşılmamalı, ancak 
İstiklal Savaşının millilik havasını bozmamak için, o 
anda bu terime yer verilmemesi uygun görülmüştür. 
Hükümet, Meclis Hükümetidir. Yürütme kuvvetleri 
Büyük Millet Meclisindedir. Kurtuluş Savaşının son
rasının yeni ihtiyaçları dama teferruatlı bir anayasayı 
gerektirir gerektirmez, Fransa'nın 3 ncü Cumhuriyet 
ve Polonya anayasalarından yararlanarak, 20 NSsan 
1340 (1924 tarihli) ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Ka
nunu ihzar ve kabul edildi. 1961 yılına kadar yürür
lükte kaldı, 1960'da bazı hükümleri kaldırılıp, bazıla
rı da değiştirildi. 

1 sayılı Kanun, Büyük Millet Metlisinin yetkilerin? 
•MÜJIi' Birlik Komitesine verdi. Ancak hâkimiyet yet
kisi, yeni Anayasanın ve Seçim Kanununun kabul 
eldiîlp, İktidarın en kısa zamanda yapılacak genel se
çimlerle kurulacak Türkiye Büyük Mîllet Meclisine 

dovredümcsi amacıyla kayıtlıdır. Milli Birlik Komite
si üyeleri, bu amaca bağlı kalacaklarına yemin et
mişlerdir. Ancak, istirdaden bu arada şunu arz et
mek isterim, siyasi olmanın dışında Türkiye'de efkâ
rı umumiye, artık Milli Birlik Komitesine bir ihtilal 
neticesinde alınmış olan ve bilahara seçimle yetkiler 
Büyük Millet Meclîsine intikal ettirilmiş olmasına rağ
men, Miffi Birlik Komitesi üyelerimin, kendilerini, 
kaydı hayat şartıyla Meclise maletmelerini hoş gör
memektedir. 

'Ben bunu şunun için söylüyorum : Bugün Mec-
IMn % 90'ı yoklama ile gelmiştir. Yoklamanın ne 
demek oîduğunu, seçimin ne demek olduğunu her 
partiye mensup arkadaşım çok iyi bilmektedir. Gönül 
arzu eder kü, bu saygıdeğer arkadaşlarımız, eğer ken
dilerinde gerekli gücü görüyorlarsa, hepimiz gibi bi
rer partiye girerler, o patinin kademelerinde çalışır
lar, yoklamalarını kazanırlar ve seçimi de kazanal>iMr-
Ttense buraya geîirier. Bu da bir temenrii. 

Memleketinizde 1«76 Kanuni Esasisinden 1961 
Anayasasına kadar, kanunların Anayasaya uygunluğu 
bakımından siyasi denetim sMemi mevcut olduğu hal
de, bu Anayasayla Anayasa Mahkemesi kurulması 
esası getirilmiştir. 

Genel olarak yasama iktidarının birtakım üstün 
hukuk kurallarıyla sınırlı olduğu kabul edilir. Yazılı 
ve katı bir anayasaya sahip ülkelerde, anayasa met
ni daima olağan kanunlara üstün sayılır. Bu durum
da mesele, üstün hukuk kuralları ve Anayasa hâkimi
yetinin nasıl sağlanabileceğidir. Kanunların anayasaya 
uygunluklarının denetlenmesi müesseSe'sinin anlam ve 
amacı da 'budur. 

Bu denetim konusunda başlıca iki sîstem vardır : 
Bir, adli sistem; iki siyasi denetim sistemi. 

Adli denetim sistemi, kanunların anayasaya uy
gunluklarının denetlenmesini bir mahkemeye bırak
mıştır. Bu da 2 yoldan gerçekleşebilir : Defi yoluy
la denetim, ki genel olarak adli denetim özel olarak 
da defi yoluyla denetim sistemlerin tarihi kökü Ame
rika Birleşik Devletleridir. Daha 18 nci yüzyılda sö
mürge devrinde bağımsızlığın kazanılmasından son
ra ise, bazı eyaletlerde bu denetim uygulanmakta idi. 
Fakat gerçek anlamda adli denetim ve bunun özel bir 
şekli olan defi yoluyla denetim, 1803 tarihinde Mar-
ibury ve Madison davasında yüksek mahkeme baş
kanı Jdhn Marslıall tarafından verilen kararla baş
ladı. Amerika Birleşik Devletlerinde, hâkimlerin yasa
ma ye'tkfeinin kullanılışına müdahaleleri, fert hakları
nın korunması yolunda önemli bir destek oldu. Aıı-
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çak, bu denetleme eğilimi, Başkan Roosefvelt'in ikti
darı zamanında, bilhassa 1935 ve 1937 yılları ara
sımla çıkarılan reform kanunlarının denetlenmesinde, 
aşırı bir noktaya vardı. Hatta reform kanunlarını Ana
yasaya aykırı bulmakta direnen muhafazakâr hâkim
lerin tutumu, Amerika Birleşik Devletlerinde bir hâ
kimler hükümetinin varlığından söz edilmesine yol 
•sıçtı. Adliye ile yasama arasındaki bu uyuşmazlık, baza 
hâkimlerin Yüksek Mahkemedeki görevlerinden çe-
kiîmeüeriyîe yatıştı. Bugünkü durumda Yüksek Mah
keme hâkimleri, Anayasa maddelerini dar bir çerçe
vede yorumlayarak, sık sık aykırılık kararı verme 
yoluna gitmektense, Anayasayı geliştirici bir yorum
la değerlendirerek, kanunun maddelerini muhafaza 
etmeyi tercih eder durumdadırlar. 

(Müsaade buyuruhırsa bu cümleyi bir defa daha 
okumak İstiyorum. Çünkü, bizim Anayasa Mahke
memizin bazı kararlarından yakınmalar da gereksiz 
iptal kararları verdiği yolundadır. Oysaki, anayasa 
mahkemeleri diğer memleketlerde ikide bir iptal ka
rarı vermektense, anayasayı daha iyi bir şekilde anla
şılır tuluma girmişlerdir. 

Müsaade edin bir defa daha okuyayım : «Yük
sek Mahkeme hâkimleri, Anayasa maddelerini dar 
bîr çerçevede yorumlayarak, sık sık aykırılık kararı 
verme yoluna gitmektense, Anayasayı geliştirici bir 
yorumla değerlendirerek kamın maddelerini muhafa
za etmeyi tercih eder durumdadırlar.» 

Mahkemenin günümüzdeki en etkili denetimi, ki 
orada bu ırk ayrımını öngören kanunları anayasaya 
aykırı iîan Cime şeklinde kendini gösteMnektedir. 

Diğer ddva yoluyla denetim, anayasaya aykırı ol-
duğu ileri sürülen kanun hakkında iptal davası açıla
rak, aykırı hükümlerin iptali istenir. Yetkili mahkeme 
özeli Jkîe bu denetim için kurulmuş bir anayasa mah
kemesi olabileceği gibi, herhangi bir yüksek mahkeme 
de oüsbilir. 1848 İtalya, 1949 Batı Almanya anayasa
ları bu denetim şeklini öngörmüşler ve bu ülkelerde 
anayasa mahkemeleri kurulmuştur. Genel olarak iptal 
davası açma yetkisi, özel kişilere değil, bazı resmi 
organ, kişi ve kurumlara tanınır. 

İkincisi siyasi denetim, ikinci metot; kanunların 
anayasaya uygunluğunun bir siyasi organ tarafından 
denetlenmesi yoludur. Genel olarak yasama organı
nın milli iradeyi temsile yetkili yegâne organ oklu
ğu, bu sebeple de yasama işlerinin yargı mercilerince 
denetlenmesine imkân olmadığı görüşünü benimseyen
ler, bu denetim şeklini savunurlar ve tercih ederler. 
Slsiem, ilk olarak Fransız İhtilali sonrasında Sieyes 

tarafından öne sürüldü ve bir anayasa jürisi kurul
ması teklif edildi. Teklif kabul edilmedi, ama etkili 
oldu; 8 nci yıl Anayasasıyla 1852 Anayasaları bu de
netimi yapacak bir koruyucu senato kurdu. Fakat bu 
kurulun denetimi etkili olmadı, üyeler 1 nci ve 3 ncü 
Napolyon kanunlarına karşı çıkmaktan dikkatle ka
çındılar. Daha sonra 1946 Anayasasıyla bir anayasa 
komitesi meydana getirildi; fakat bu komitenin de bir 
ıriinyatür parlamento özelliği taşımacı dolayısıyla, 
parlamentodan farklı yönlerde karar vermedi bekle
nemezdi. Bu denemenin de başarılı olmaması üzerine, 
1958 Anayasasıyla bu defa bir Anayasa Şûrası ku
ruldu. Bugün de görevine devam etmekte olan Şû
ra, kanunlarının çıkmasından önce bunları, Anayasa
ya uygunlukları açısından denetlemekte, bir önleyici 
denetim yapmaktadır. 

Kısaca arz etmiş olduğum bu gelişim ve bizim 
anayasal durumumuz... 

Görülüyor ki, 1961 Anayasasına kadar, daha 
evvel bahsetmiş olduğum anayasa niteliğindeki bel
geler ve anayasalar, kanunların Anayasaya uygunlu
ğu bakımından siyasi denetimi ve bu sistemi tercih et
mişler; ancak 19611 Anayasası, bizde kanunların Ana
yasaya uygunluğu konusunda adli denetim yolunu 
kabul etmiş buhınmaktadrr. 

Bu arada Anayasa Mahkemesinin kuruluşu vesai-
resine geçmeden, samimi olarak Anayasa Mahkeme
sinin bazı ihtiyaçlarını, kendilerini gidip ziyaret et
mek ve kendileriyle görüşmek suretiyle tespit ettim; 
bunları bu arada arz etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi .Başkan ve üyeleri, evvela bi
nanın yetersizliğinden şikâyetçiler. Beni, kütüphane
den bodrum katındaki evrak mahzenine kadar indir
diler; bazı odaların, bazı üye odalarının yağlı boyala
rının dahi dökülmüş olduğunu gösterdiler. Kütüphane 
en üst katta ve tel çubuklardan yapılmış raflara kitap
lar yerleştirilmiş durumda. Birçok kitaplar her gün 
yegân yegân gelmekte ve bunların ağırhğı artmakta; 
zamanla bu ağırlığı artan kitapların dahi Mahkemeye 
veyahut binaya zarar verebileceğini ileriye sürdüler. 

Keza, bina konusunda esasında bir - iki yerin sap
tandığını ve mutlaka buraya taşınmakta fayda mü
lahaza ettiklerini bildirdiler. Ben de aynen isteklerini 
Sayın Meclise aktaracağımı söyledim. 

Toplantı salonları ve yargı salonları yeterli değil. 
KendJlermin herhangi bir şekilde başka bir işle iştigal 
etmelerinin mümkün olmadığından yakındılar. Hatta 
bu arada, «oturduğumuz apartmanda yöneticilik da
hi yapamıyoruz» dediler. 
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Görülüyor ki, bütün parti mensuplarının, her par
tinin sözcüsünün daha evvelki bütçe müzakereleri ne
deniyle Anayasa Mahkemesi konusundaki konuşma
cın nı okudum ve ister sağda, ister solda, ister ortada, 
naniği parti o3uTsa olsun, her partinin sözcüsünün 
Anayasa Malhkemesin'in kararlarından yakındıklarını 
da müşa'hade ettim. Fakat, buna rağmen Anayasa 
Mafhkemeisinfin üyeleri ve başkanlarıyla yapmış oldu
ğum görüşmede, onların da bir kenara itilmiş olduk
larım hissettiklerini de farkettim. Kendi dertlerinin 
Meclise aktarılmış olmasından, biç olmazsa bu vaadi 
duymuş olmaktan memnun oldular. (AP sıralarından 
gürültüler) Merak etme arkadaşım, Anayasa Mahke
mesini ben övmüyorum, çünkü konuşmalarımın so
nunda söyleyeceklerim var; üzme canım. 

Ödeneklerinin yetersizliğinden ve bu arada, tinlver-
s^eîerden daha evvel eleman geldiği halde, üye ola
rak eleman gelmediğinden yakındılar. Her üyeye hiç 
olmazsa bir raportör ve bir katip ihtiyacından bah
settiler. 

Enteresan olduğu için şunu da ~ söylüyorum : Me
sela, Yargıtay Başkanlığından gelen bir üye; «Ben 
Yargıtay Başkanı iken diplomatik pasaport alırdım; 
Anayasa Mahkemesi bugün Yargıtay'ın, hatta bir nok
tada yasama ve yürütme erklerinin üzerinde bir Ana
yasa kuruluşu olduğu halde, buraya üye olduktan son
ra yeşil pasaport almaya başladık. Acaba bu husus 
Meclis tarafından tezekkür edilir mi?» dediler. 

Taşıtların eskiliğinden ve yetersizliğinden yakındı
lar. Nitekim, bu seferki bütçelerine baktım, bu sefer
ki bütçelerinde böyle bir talepleri yok; ancak; «Biz 
size aktaralım, siz ileriki bütçelerde belki bunu na
zarı itÜbare alırsınız» dediler. 

{BAŞKAN — Sayın Kızıhşık, iki dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın efendim. 

AHMET GÜLTEKİN KIZHJŞIK (DeVamla) — 
Tamam efendim. 

Vaktin darlığı nedeniyle diğer İhtiyaçlarını artık 
sıralamak imkânım olmuyor. Yalnız, şu hususları si
ze arz ederek Sözlerime son vermek istiyorum : 

Anayasa Mahkemesi, yasama organı üzerinde, onu 
rencide edici, fonksiyonunu yok edici nitelikte görev 
yapmamalıdır kanaatimce, Fakat, yasama organının 
Anayasanın amaç ve çerçevesi içinde kalmasını sağ
lamak ve bununla iktifa etmelidir ve bu arada belli 
bir partinin veya belli siyasi teşekküllerin de yan ku
ruluşu haline gelmemelidir. Bir emniyet supabı ol
makta iktifa etmeli ve kalmalıdır. 
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Nitekim, Anayasa Mahkemesinin genel af çıkar
ma hak ve yetkisini, 64 ncü maddeyle Parlamentoya 
Verilmiş olan bu yetkiyi tecavüz ettiği kanımüzdır. Zi
ra nasıl ki, genel af yetkisi Anayasayla Meclise veril
mişse bunun muhtevasını ve hududunu tayin etmek 
de Meclise aittir. İşte Anayasa Mahkemesi mevcut 
kararlarıyla Meclisin çizmiş olduğu hudutları aşmak 
suretiyle kendisi bu yetkiye sahip olduğunu ortaya 
koymaya kalkmıştır. 

Kanımızca, mademki, Anayasa 64 ncü maddeye 
göre bu yetkiyi Meclise vermiştir, acaba kendisi bu 
yetkiyi üstlenmekle Anayasaya aykırı hareket etme
miş midir? Bu nasıl denetlenebilecektir? Keza son 
söz kimin olacaktır? Seçildiniz, buraya geldiniz; ka
rarlar alıyorsunuz, kanunlar çıkanyorsunuz? Acaba 
son söz her halükârda bir iptale gitmek suretiyle Ana
yasa Mahkemesinin olursa, o zaman seçim müessese
sinin, seçilmenin ve Parlamentonun değeri ne ola
caktır? 

Müzakere ve oy verme konularında tam bir gizli
lik yoktur. Anayasa Mahkemesinin kararları Anaya
sa Mahkemesinden çıkmadan dışarıdan duyulmakta
dır, bü bir gerçektir. Anayasa konusuna giren husus
larda tavsiyede bulunmamak lazım gelirken, birtakım 
tavsiyelerde bulundukları sabittir. Partizanca tutum 
içine girmemeleri lazım gelirken, biz iyi kararlan ol
duğunu kabul ediyoruz; ama bu arada birçok karar
larında da partizanca tutuma girdiklerini de iddia ve 
beyan ediyoruz. Kararlarındaki mükemmeliyet ile 
kendini ve de kararlarım tartışılır olmaktan kurtara-
ıbilirse, o zaman bir Anayasa müessesesi olarak kabul 
ettiğimiz bu müesseseye herkes saygı duyar ve saygın
lığını yitirmez. 

Hepinize en derin saygıîanmı arz ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıhşık. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü

seyin Doğan, buyurun. 
Sayın Doğan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA HÜSEYİN DOĞAN 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
CHP Millet Meclisi Grupunun 1978 Yılı Bütçe Ka
nunu tasarısının Anayasa Mahkemesine ait kısmı 
hakkındaki görüşünü açıklamak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Sayın üyeler, uluslar yasalarını, doğan ihtiyaçla
rım karşılamak amacıyla yaparlar. Yasaların en iyile
ri de, doğan ihtiyacı en iyi biçimde karşılayan yasa
lardır. Bu kural Anayasalar için de geçerlidir. 
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Birinci Dünya Savaşından sonra, toplumların ya
şamalarında büyük gelişmeler oldu. Buna, İkinci 
Dünya Savaşının getirdiği tecrübeler de eklendi. Bu 
nedenîerle demokratik parlamenter rejimle yönetilen 
Batılı ülkeler, o zamana kadarki anayasaları ile ihti
yaçlarını karşılayamaz oldular. Bu ülkelerin bir kısmı 
yürürlükdeki anayasalarını esaslı bir biçimde değiştir
diler, bir kısmı da Fransa, İtalya ve Batı Amıanyada 
olduğu gibi, yepyeni anayasalar yaptılar. 

O dönemde bizde de gelişmeler oldu, biz de tec
rübeler edindik. Buna, 1945 yılından beri uygulamaya 
başladığımız çok partili demokratik parlamenter re
jimin getirdiği yeni ihtiyaçlar da eklendi. 1950 - 1960 
yılları arasında siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
açılardan önemli bunalımlarla karşılaştık. ' 

İşte 1961 Anayasası, doğan bu ihtiyaçları karşıla
mak ve karşılaştığımız bunalımların tekrarlanmasını 
önlenmek için yapıldı ve halkoyu ile yürürlüğe girdi; 

1924 Anayasamız, ulusumuzun o zamana kadar 
ulaştığı yaşam düzeyine uygun pek çok yenilikler ge
tiriyor ve hiç kuşkusuz ileriye doğru bir aşama niteli
ğini taşıyordu. Niteliklerinden birisi de, yasaların Ana
yasaya aykırı olamayacağı prensibi idi. Ancak, bu ko
nudaki denetimin hangi kurum tarafından ve nasıl ya
pılacağı hakkında kurallar geçtirmemiş bulunuyordu. 

Bu ihtiyacı gören 1961 Anayasamız 8 nci maddesi
nin ilk fıkrasında; «Kanunlar Anayasaya aykırı ola
maz» dedikten sonra, bununla yetinmemiş ve sözünü 
ettiğimiz boşluğu doldurmak için 145 nci maddesi ile 
Anayasa Mahkemesin!! kurmuş; başlangıçtaki deyimle 
hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle 
kurmak amacıyla bu müesseseye yer vermiştir. 

Sayın üyeler, Anayasamızda yer almasına rağmen 
günümüzde üzerinde hâlâ tartışmalar yapılan ve özel
likle MC Hükümetleri döneminde ihmal edilip ve hat
ta yok edilen hukuk devleti kavramı üzerinde kısaca 
durmakta yarar görüyorum. 

Hukuk devleti sözü, yönetilenlere hukuk güveni 
sağlayan devlet düzeni karşılığında kullanılmaktadır. 
Bu kavramı daha iyi anlayabilmek için, tam karşıtı 
olarak sık sık geçen «Polis devleti» kavramı üzerin
de durmak gerekir. Bu kavram 17 ve 18 nci yüz yıllar
da salt hükümdarlık döneminde, toplumun refahı için 
her türlü tedbiri almak ve vatandaşların bütün hakla
rına karışmak yetkisine sahip olan rejimler için kulla
nılmaktaydı. Ama zamanla, kayıtsız ve sınırsız yetki
lerle donatılmış devlet gücünün keyfiliğe kayması, 
«Polis devleti» sözünün yönetilenlere hukuk güveni 
vermeyen ve zorbalığa başvuran rejimler için kul
lanılmasına yol açtı. «Polis devleti» kavramının karşıtı 
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olan «Hukuk devleti» ilkesi ise, yerleşmiş hukuk düze
nline ve dolayısıyla kurulu toplum düzenine uymayı ge
rektiren bir ilkedir. Bu ilkenin gereklerini iyi bilmek, 
bilmekle de yetinmeyip bu gerekleri uygulamak mut
lak surette şarttır. 

Nedir bu gerekler? Bu uğurda değişik görüşler ol
masına rağmen, öncelikle şunları saymak mümkün: 

1. Tam hakların güven altına alınması; 
2. Yasama organlarından çıkan yasalarda Ana

yasaya uygunluğun sağlanması; 
3. Yasaların genel oluşuna dikkat edilmesi; 
4. Yönetimde hukuka bağlılığın sağlanması. 
Sayın üyeler, tümümüz bu çatının, bu kutsal çatı

nın altında Anayasaya sadakat yemini yaparak bulu
nuyoruz. Onun öngördüğü hukuk devletinin ilkelerini 
bilmek ve bu ilkelere sadık kalmak zorundayız. Bu 
ilkelere işlerlik kazandıracak organ ve kuruluşlar bi
zim kuruluşlarımız. Aramızdaki kısır tartışmalara son 
verip, bu ilkeler doğrultusunda hukuk devleti fikrini 
ülkemize hâkim kumalıyız. Bu ilkeden ayrılmanın acı 
tecrübelerini bir daha yaşamamak, kısaca dünden 
ders almak hepimizin görevi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdaki görüşlerin ışığı al
tında, konuya bağh kalmak üzere, bıraktığım yerden 
devam etmek zorundayım. 19 ncu yüzyıldaki, vatan
daşların haklarım bir anayasa güvencesi altına almak 
şeklinde başlayan anayasacılık hareketi, yazılı anaya
saların ortaya çıkışıyla tamamlanmış sayılmıyordu. 

Bir de devlet organlarını, özellikle yasama organını 
bu anayasalara uymaya zorlayacak yolların da araş
tırılması zorunhı görülmüştür. Bu amaçla bulunan usul
leri; politik denetim yohı ve yargısal denetim yolu ol
mak üzere iki anakalemde toplamak mümkündür. 

Bunlardan birincisi; Meclisin yapacağı yasaların 
anayasaya uygun obuasına dikkat etmesi, bu uygunlu
ğun denetlenmesini başka herhangi bir organa bırak
mayan yoldur» 

Diğeri ise; anayasaya uygunluğun sağlanmasını 
yargı organlarına, yani yargıçlara bırakan yoldur. Bu 
sistemde ya bütün mahkemeleri bu bakımdan yetkili 
kılmak, ya da şimdi bizde olduğu gibi anayasaya uy
gunluk denetimi yapmak üzere özel yetkilerle kurul
muş anayasa mahkemeleri meydana getirmek söz ko
nusudur. 

Bu ikinci yol için, hele meselelere politik çıkar 
açısından bakılan dönemlerde, dün olduğu gibi bugün 
de bazı kimseler ve onların tuttuğu partiler, bu yolla 
üstün yetkili bir organ yaratıldığını hukuk devletinin 
eninde sonunda yargıç devleti haline dönüşeceğini id
dia etmektedirler. 
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Sayın Süleyman DemSrelMn sön günlerdeki Anaya
sa Mahkemesi ile ilgili sözleri, bu iddiaların tipik bir 
örneğidir. Oysa Anayasa Mahkemesi önünde yargıla
nanın ve gerektiğinde hüküm giyenin yasama organı 
değil, o organdan çıkan yasa olduğunu bu kimseler 
maalesef bilmemekte, ya da işlerine geldiği için öyle 
değerlendirmektedirler. 

Gerçek, Anayasa Mahkemesinin yasama organı
nın üstünde bir organ olmadığı, Anayasa aykırılıkla
rından ötürü ortadan kaldırdığı kuralların yerine yeni 
kurallar koymadığı ve yasama organının ancak yanın
da yer alıp, Anayasaya uygunluğun sağlanması bakı
mından ona yardımcı olduğudur. 

Sayın üyeler, Anayasanın yürürlüğe girişinden he
men sonra, 1962 yılında kurulan Anayasa Mahkeme
si, şimdiye kadarki kararlarıyla belli davranış kalıpla
rım az çok ortaya koymuş gibidir. Her şeyden önce 
Türkiye'deki Anayasa Mahkemesinin de, başka bir
çok benzerleri gibi, ilk kuruluş yıllarında ihtiyatlı bir 
tutumla işe başladığını ve yasama organıyla açık bir 
çatışmaya girmekten kaçındığını belirtmek gerekir. Za
ten ele alınan kanunların çoğunluğu 1961 Anayasası
nın yürürlüğe girişinden önce çıkarılmış yasalardan 
doğmaktaydı. 

Öte yandan, temel haklar ve özgürlükler konusun
da Anayasa Mahkemesinin tutucu bir hukukçuluk an
layışından kolaylıkla sıyrılamadığı, toplumdaki yaygın 
anlayışların etkisinden kurtulup, daha genişletici ka
rarlara varamadığı bir gerçektir. Mahkemenin bu dav
ranışını, kamulaştırmada gerçek karşılık konusuyla, 
kira kanunuyla, yabancılarla evli olanların yedek su
baylık haklarıyla ve düşünce özgürlüğüyle ilgili ka
rarlarından çıkarmak mümkündür. 

Anayasa Mahkemesinin düşünce özgürlüğü konu
sundaki sınırlayıcı tutumu, Anayasamızın düşünce öz
gürlüğüne sınır tanımayan esaslarıyla bir çelişki taşı
maktadır. 1961 Anayasamız, düşünce özgürlüğüne sı
nır tanımayan, düşünceyle herhangi bir eylem arasın
da uzaktan kurulabilecek rastgele bir nedensellik bağ
lantılarının düşünceyi cezalandırmaya yetmeyeceğini 
öngören bir anayasadır. 

Bu Anayasanın 11 nci maddesinin 1 nci fıkrası, sı
nırlamanın mümkün olduğunu belirtmekte ise de, bu 
demek değildir ki, bütün haklar ve özgürlükler sınır
lanacaktır. Bir hakkın veya özgürlüğün sınırlanabilme-
si için, o hak veya özgürlükle ihjüli maddede sınırla
madan söz edilmiş olması gerekir. 

Nitekim, haklar ve özgürlüklerle 'ilgili maddeler
de, sınırlamanın mümkün olduğu, gerektikçe ayrı ay
rı belirtilmektedir, örneğin, 29 ncu maddedeki «Önce-
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den izin almaksızın dernek kurma hakkı» yine aynı 
maddeye göre yasayla sınırlanabilir. Buna karşılık 
düşünce özgürlüğüyle ilgili 20 nci maddede sınırla
maya ait hiç bir belirti yok. 

Demek ki, bu özgürlük salt bir nitelik taşıyor; 
ama düşünce ve kanaatleri açıklama ve yayma, basın 
yoluyla veya siyasi parti çalışması şeklinde yapıldığı 
zaman bunlarla ilgili maddelerde sınırlamalardan söz 
edildiği için, o biçimlere bürünen açıklama ve yayma 
özgürlüğünün de ancak biçim bakımından sınırlanabi
leceğini kabul etmek zorunluluğu var. Yoksa düşünce
nin açıklanmasını sınırlamak, düşünce özgürlüğünün 
sınırlanması değil, özüyle birlikte ortadan kaldırılması 
demek olur. Düşünce özgürlüğü, özgürlükle, özgürlü
ğün özü arasında ayrım yapılmasına olanak tanıma
yan bir kavramdır. Düşünceyi açıklamanın önlenmesi, 
olsa olsa bir suçun önlenmesiyle birEkte suçun bir un
suru olarak düşünülebilir. Devletin ya da kişinin ko
runması bakımından yasaklanmış birtakım eylemler 
varsa, sınırlama ya da cezalandırma ancak düşüncenin 
açıklanmasıyla bu eylemler arasında yakın ve açık bir 
nedenselliğin bulunabileceği durumlarda mümkündür. 
önlenecek olan düşünce değil, suçtur. 

Anayasa Mahkemesinin düşünce özgürlüğü yö
nünden bu ayrımlara yer vermeyen, en sağlıklı ve öz
gür tepkileri değerlendirmeyen, toplumu statik davran
maya yönelik tutumu üstünde bu açıdan ciddi bir şe
kilde durmak ve onu değerlendirmek zorunluğu var
dır. 

Oysa, toplumu hapsetmekle, kilitlemekle, kendi içi
ne kapamakla, ancak illegal çalışmaları, toplumsal 
depremleri sağlamak mümkündür. Eğer bu kural işle
memiş olsaydı, yılların baskı ve terörü ortadan kalk
maz, çağdaş demokrasiler toplumlara mal olmaz, on
ların yaşaması, hayata aktarılması imkân içerisine gir
memiş olurdu. 

Onun için biz, ulus olarak, toplum olarak çağın ge
risine değil, çağın daha ilerisine gitmenin, toplum ola
rak buna alışmanın ve bu yolda yürümenin kuralla
rına alışmak zorundayız. Geriye, baskıya, teröre öze
nerek çağdaşlık olmaz. Hapishanelerdeki insan sayı
larının çokluğuyla uygar devletler ve yöneticiler öğün-
mez. Hapishanelerdeki insanların ıstırabından uygar 
devletlerin yöneticileri ve sorumluları kıvanç duymaz. 

Biz, çağdaş devlete varmak istiyorsak, hapishane
si olmayan, toplumu içinde barışı bulunan, insanı için 
erdemli yönetimi olan bir ülke olmalıyız. Bunun ko
şullarını ve sorumluluğunu kişi olarak, kuruluş ola-
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rak içimize sindirmek ve bu uğurda yasal engellerin 1 
kaldırılmasına yardımcı olmak zorundayız. 

Sayın milletvekiîleri, Anayasa Mahkememiz, özel
likle yürütme organına devredilecek yetkiler konusun
da ileri görüşlü ve modern devlet anayasasına uygun I 
kararlar almış, yürütme organının ekonomik alandaki I 
düzenleme yetkileri bakımından çok cılız kalmasını I 
önlemiştir. Yasama sürecindeki biçimlere uyulması ko
nusunda Anayasa Mahkemesinin çok titiz davrandığı- I 
m, bütün yasaların ve kararların gerekli usullere uy
gun olarak çıkarılmış olmasına dikkat ettiğini belirt
mek gerekir. I 

Zaten Parlamento çoğunluklarının sorumsuzca dav- I 
rantlarından çok çekmiş olan ülkemizde geçmişte sa- I 
yi üstünlüğüne dayananların diledikleri gibi davranıp, 
azınlıkta kalanları ezmesi, önlenecek tutumların başın- I 
da gelir. I 

Değerli üyeler, Anayasa Mahkememiz, yıllarca 
noksanlığı hissedilmek suretiyle kurulmuştur. Her ba
kımdan tamdır, diyebilmek bu müeessesenin gelişmesi 
bakımından da faydalı değildir. Görülen hataları or- I 
taya koymak suretiyle, bu müessesenin gelişmesine 
hizmet etmek istiyoruz. Daha iyi, daha güzel kararlar I 
versin, diye tenkitler sıralıyoruz. Yoksa bu müessese- I 
nin faydasından zerre kadar kuşkumuz yok. Bu mü- I 
essese, çoğulcu demokrasimizin yetkili bir organı ola- I 
rak herkesin, her kuruluşun kati olan kararlarına I 
uymak zorunda olduğu bir üst mahkeme, anayasal bir I 
kuruluştur. Bu müessese, kendisinden rahatsız olan- I 
îarı'n varlığını devam ettirmeyi sağlayan da bir kuru
luştur. I 

Mütevazi bütçesinin görüşülmesi sırasında, aşağı- I 
da belirteceğim acil sorunlar üzerinde, Yüce Parlamen- I 
tonun, Hükümetin ve diğer ilgililerin mutlaka durma
ları lazımdır. 

1. Anayasa Mahkemesi, Selanik Caddesindeki ki- I 
ralık binasından kurtarılıp, «Arsasının temin edilip, 
planı tahakkuk etti» denmesine rağmen, yulardır yapıl- I 
mayan binasına, en kısa zamanda kavuşturulmalıdır. 
Mevcut bina, değerli AP Grup sözcüsü arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, Yüksek Mahkemeye yakışmayacak 
bir durumdadır. Bu binanın üst tarafında yığılan kitap
lara yer bulunmadığı gibi, kitap ağırlıkları, alt katlar 
için tehlike teşkil etmektedir. 

Bu Mahkemenin yargıçtan, maaş yönünden gör- I 
dükleri yüce görevle mütenasip görülecek bir seviye
ye çıkarılmalıdır. I 

Pasaport Kanununa göre, Yargıtay Başkanı, Sa
yıştay Başkanı, Danıştay Başkanına verilen diploma- 1 

| tSk pasaportlar, sırf adı geçen kanunda belirtilmiyor, 
I diye Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerine veril-
I memezlik edilmemeli, bu uğurda gerekirse kanun de

ğişikliği yapılmalıdır. 
I Bir yüksek mahkeme hâkimini, dolmuş kuyruk la-
I rında bekletmemek için Anayasa Mahkemesinin vası-
I ta sorunu halledilmeli; oda tefrişleri, demirbaş cttbbe 
I yapımı üzerinde mutlaka durulmalıdır. 

I Sayın Başkan, sayın üyeler; yasaların Anayasaya 
uygunluğunun bütün yükünü Anayasa Mahkemesine 

I de bırakmamak gerekir. Mahkeme eliyle yapılacak de
netim, hayli ağır işleyen bir yol. O halde, Parlamento-

I daki partilerden başlayarak toplumdaki bütün kuru
luşlara ve hatta bireylere, Anayasaya sahip çıkmak, 
onun çiğnenmesine karşı tepki göstermek ödevi düşü
yor. 

I Anayasayı yorumlama bakımından tek yetkili or
ganın Anayasa Mahkemesi olması, gerektiği zaman 

I toplumun başka kesimlerinden de tepkilerin gelmesine 
engel sayılmaz. Bir bakıma anayasalar için en sağlam 
güvenceyi sağlayan ve Anayasa Mahkemesi gibi ku
ruluşların toplumdan kopuk, donmuş organlar haline 

I gelmesini de önleyen bu tepkilerdir. 

Onun içindir ki, Anyasanın başlangıç kısmında, 
«Türk Milleti, Anayasayı, asıl teminatın vatandaşla-

I rın gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancıyla, 
hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık 

I bekçiliğine emanet eder» hükmü yer almıştır. Şüphe-
I siz vatandaşların Anayasaya sahip çıkışlarında en et-
I kili yol, örgütlenmek, politik bilinçlenmeyi yaymak, yı-
I ğıhların ve kuruluşların ağırlığını ortaya koymak yo-
I ludur. Toplum ancak böylece sağlam bir yapıya ka-
I vuşur. 

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz top
lumu sağlam bir yapıya kavuşturmak hepimizin öz
lemidir. öyle bir toplum kurmak, insanımıza karşı, ça
ğa karşı görevimizdir. Bunun için ulusal tarihin belli 

I bir aşamasında kurulmuş olan anayasa dengesinden 
iyi yararlanmak gerekir. Denge döneminde ortaya çı
kan bir Anayasa geriye dönüşü önlemenin aracı değil, 
oluşumu hızlandırmanın bir dayanığı olarak ohu^u ve 
yaratıcı yönde kulhuııJmahdır. Bu bakımdan Anayasa 
kurumlarında yetki kullananlara ve özellikle yargıçla
ra büyük ödev düşüyor. Hâkimlikle hakemlik ara-

I sırtdaki yaktnhğı görenler ve yargıçlığın onurunu koru
mak isteyenler, Türk toplumunun gelişmesini engelle
yecek tek yanlı tutumdan kaçınmak zorundadırlar. 

Bu bakımdan, özellikle Anayasa Mahkemesine ve 
I onun yüksek yargıçlarına büyük görev düşmektedir. 
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Anayasa Mahkemesinin küçük bütçesine olumlu 
oy kullanmalarını arkadaşlarımdan rica eder, bu büt
çenin ulusumuza, Anayasa Mahkememize hayırlı ol
masını temenni eder, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener Bat

tal, buyurunuz efendim. 
Sayın Battal, konuşma süreniz 20 dakikadır efen

dim. 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Se
lâmet Partisi Grupunun Anayasa Mahkemesi büt
çesi üzerindeki görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 
Grupum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Anayasamızın 147 nci maddesiyle Türk hukuk 
sistem ve kuruluşları arasında yerini bulan Anayasa 
Mahkemesiyle ilgili geçen yıllar bütçe müzakerele
rinde çeşitli partilere mensup sözcülerin konuşma 
zabıtlarını tetkik imkânı buldum. Geçmişteki tartış
malann anateması, Anayasa Mahkemesinin hukuki 
ve siyasi varhğı olmuştur. Anladığımız kadarıyla ya
pılan tartışmalarla Anayasa Mahkemesinin mevcu
diyeti pekiştirilmek istenmiş, fonksiyonunun Meclis 
faaliyetlerine müdahale olmadığı anlatılmak isten
miştir. 

Sayın milletvekilleri, memnuniyetle ifade etmek 
isteriz ki, günümüzde Anayasa Mahkemesinin ma
hiyet, mevcudiyet ve fonksiyonunun artık tartışma 
mevzuu olmaktan çıktığını görüyoruz. Hukuk dev
letinde hukukun üstünlüğünün esas olduğu düşünü
lürse, biraz evvel ifade ettiğim tartışmaların sona 
ermiş olmasının izahı da böylece açıklanmış olacak
tır. İşte bu anlayış içinde Anayasa Mahkemesinin 
ihtiyaçlarım bütçelerinin görüşmelerinde dile getir
mek son derece faydalı, ayrıca büyük bir zaruretin 
de ifadesidir. 

Değerli üyeler, Anayasa Mahkemesinin «Anaya
sa Sarayı» denilebilecek, Türk mimari zevkini orta
ya koyan kendi binasına kavuşması temennimizi, 
önemli bir temenni olarak izhar ediyoruz. Anayasa 
Sarayının manası, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk 
devleti idealinin de abideleşmesi manasına gelecek
tir, abideleşmesi manası sayılacaktır. 

Anayasa Mahkemesinde çalışanların ayrı ayrı 
özlük haklan da yaptıktan hizmete daha uygun bir 
hale getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin ka
rar ve faaliyetleri mevzuunda da görüşlerimizi arz 
etmek isteriz. 

Anayasa Mahkemesi kararlanmn hepsinde aym 
karar nisabı aranması, bize göre son derece yanlış
tır; Mesela; Anayasamızın 38 nci maddesi, Ana
yasa Mahkemesince herhangi bir kanunun iptali gibi 
iptal edilmiştir. Oysaki bir Anayasa maddesinin ip
tali son derece önemli bir hadisedir. Ayrıca Ana
yasa maddelerinin iptali de bazı kayıtlara bağlı bu
lunmaktadır. Bu durumda, son derece kamunun il
gilendiği bir mesele söz konusu olduğu için, en 
azından 2/3 nispetinde bir karar nisabıyla Anaya
sa hükmü iptal edilebilmelidir. 

Anayasa Mahkemesi yorum mevzuunda daha ak
tif hale gelmelidir. Mesela, Meclislerimizde tartış
ma mevzuu olan ve Anayasa Komisyonlarımızca ka
bul edilen bir husus Cumhurbaşkanlığı makamınca 
henüz kabul edilebilir bir noktaya gelmiş değildir. 
Bu husus şudur: Sayın Cumhurbaşkanının tekrar 
görüşülmek üzere geri gönderdiği kanun, Meclisler
de küçük bir değişikliğe uğrarsa, Cumhurbaşkanı 
yeni değişik kanunu tekrar görüşülmek üzere, ikin
ci defa Meclise iade edebilir mi? Bu husus 1924 
Anayasasında bile, ayn ayn, açık olarak tespit edil
miştir. 1961 Anayasası, evvelki Anayasalara atıfta 
bulunmuştur. Bize göre Sayın Cumhurbaşkanın ikin
ci defa görüşülmek üzere bir kanunu iade etmesi 
mümkün değildir. Bu hususta Anayasa Mahkeme
miz sükût etmeyi tercih etmişlerdir. Orman Ka
nunu yıllardanberi bu yorumu beklemektedir. Bu 
hususta Anayasa Mahkemesinin canlılık gösterme
sini önemle temenni etmekteyiz. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, Anayasa Mah
kemesi kararlarında bir tartışma görmekteyiz. Mil
let Meclisi İçtüzüğüne aykırı işlemler yapılmış ve 
sonunda bir kanun veya tasarruf ortaya çıkmıştır. 
İçtüzük ihlalleri bozma sebebi sayılır mı,' sayılmaz 
mı? Anayasa Mahkemesinin üyeleri birbirinden 
farklı düşünmektedirler. Kararlarında bu yolda is
tikrar bulunmamaktadır. Bu hususta Anayasa Mah
kemesi üyeleri önlerine belli bir konuyu almadan, 
beîîi bir prensip kararına varmak zorundadırlar. Şa
yet İçtüzük tilizllğs önemli değilse, Millet MecvJs'nde 
biz de dikkate alınmayan bir İçtüZüğük baıstjas'y e ti
nin yorgunluğu içinde olmadan çalışalım diye bir kü
çük tanizie bulunmak istiyorum. Bu sözlerimde ay
rıca gizil bir temenni bulunduğuna da ifade eîmeye 
mecburum. Anayasa Mahkemesi, Millet Meclîsi İç-
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tüzüğünün dikkate alınmadan, İçtüzük ihlalleriyle ma-" 
lul bir kanunu elbette iptal etmelidir. İçtüzük de bir 
kanundur, riayeti zorunlu bir kanundur, elbette ih
lallerine müsaade edilemez. Anayasa Mahkemesi üye
leri İçtüzük hükümlerine riayet edilmemek suretiyle 
Anayasaya aykırılık vardır, yoktur tartışmalarında ke
sin bir tuhım ve kararlılık içinde olmalıdırlar. Bu hu
sustaki dileğimizin önemle üzerinde durulmasını te
menni ediyoruz.ı 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi karar
larının biraz daha süratle çıkarılmasını temenni edi
yoruz. Bu arada iş çokluğundan bahsedilmesi bir ma
zeret olarak kabul edilemez. Zira gecikmiş adalet ör
neği Anayasa Mahkemesinin onurunu zedeleyen bir 
durum olur. Bu arada Anayasa Mahkemesi, kanun ip
tali taleplerine, Parlamento gruplarından gelmesi ha
linde, mahkemelerden gelen adlî itirazlara nazaran 
öncelik tanımalıdır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinde çalışanların ikra-
miyeleriyle ilgili, MilM Selâmet Partisi Grupu ola
rak ikame ettiğimiz davanın, öyle çapraşık, zaman 
aha bir dava mevzuu olmadığı kanaatindeyiz; ama 
görüyoruz ki, mesele henüz tetkik safhasındadır. 
Kamu İktisadi Teşebbüsü personeli dört gözle bu ka
rarın neticesini beklemekte, ona göre alile bütçesini 
tanzim etmek arzusundadır. KİT ikramiyelerinde, 
21102 sayıh Kanunla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
KİT Karma Komisyonu ve TBMM Genel Kurulla
rınca, bir KİT'in hesaplarının tasvip edilmiş ohna 
şartına bağlanması esası getirilmiştir. Bu duruma 
göre TBMM KİT hesaplarını 10 yıl gecikerek ince
leme noktasındadır. Bu yıtki KİT hesaplarının Mec-
fösde incelenmesi, en azından 5 yıllık bir zaman ala
caktır. Böylece bir İktisadi Devlet Teşebbüsü men
subu, bu yılın ikramiyesini en iyimser bir talimlinle 
(15) yıl sonra alabilecektir. Bu bakımdan, müktesep 
hakîann ihlalini önlemek için ikame ettiğimiz dava
nın bir an evvel sonuçlanmasını temenni ediyoruz. 
Böylece, Bakan durumunda olan sorumluların da 
müşkül durumdan kurtulmaları mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Siyasi Partiler Kanununun 
111 ve 112 nci maddeleriyle, diğer maddeleri ara
sında Anayasaya aykırı hükümler vardır. Fikir ve 
inanç özgürlüğünü zedeleyen hükümler vardır. Son 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul edilen kanun teklifi dahi, Anayasanın idealine 
tam olarak yaklaşan bir kanun değildir. Bu vesile 
ile tebarüz ettirmek isteriz ki, kanunlarımızdaki 
Anayasaya aykırı, hususlar incelenmeli ve Türkiye'de , 

Anayasaya uygun bir kodif ikasyon seferberliği ya
pılmalıdır. (10) bine yakın kanun bugün tatbikatçı
ların da güçlük çekmelerine sebep olanaktadır. Par
lamentomuz meseleyi 1961 Anayasası süzgeciyle ele 
almalı ve kanunların tamamım incelemelidir. Ana
yasa Mahkemesi de bu yolda bilimsel komisyon 
ile, tabir caüzse, bir tarama faaliyeti içinde olmalı
dır. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin Türk Milletine 
ve mensuplarına hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Battal, teşekkür ederiz efen
dim* 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına sayın 
Nevzat Kösoğlu, buyurun efendim. 

Söz süreniz 20 dakikadır.. 
MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupu ve şahsını adına say
gılar sunarını. 

İnsanlığa oldukça pahalıya mal olan ve 1965 
Anayasası ile bizde hukuki varhğma kavuşmuş bu
lunan bir müessesenin bütçesini görüşmekteyiz. Bu 
çatı altında millet iradesini temsil edenler, fiili ha-ı 
ünden ve kararlarından zaman zaman müşteki olsa
lar da, Anayasa Mahkemesini; daima tartışmaların 
üstünde tutmayı gelenek hafine getirmişlerdir. 
Bu, elbetteki doğru bir davranıştır. Hukukun üstün-
tünKiğü ve hukuka bağlı devlet fikrini temsil eden 
bu müessese karşında, bazı hususları sükûtla ge
çiştirmek pahasına bu hassasiyeti devam ettirme
yi, biz de faydalı buluyoruz. 

Bu durumda müesseseye vücut veren fikrin ta
rihi gelişmesi ve özellikle kültür ve hukuk tarihi
mizdeki yeri halikında- kısa değerlendirmeler ya
parak konuşmamızı sürdüreceğim. 

Sayın milletvekilleri, hukukun üstünlüğü, huku
ka bağlı devlet fikrinin Batı kültürü için çağdaş 
sayılabilecek bir kavram olduğunu ve bu fikrin, 
devlet nizamına hâkim olarak müesseseleşmesinin 
de yine bu cemiyetler için yeni olduğunu bilmek
teyiz. İnsanlık için pahalı bir müessese dedim; ger
çekten de milletlerin iç siyaset tarihleri, böyle bir 
müesseseyi kurabilmek uğruna katlanılmış acıla
rın, verilen çetin mücadelelerin hikâyeleri ile do
ludur. Uzun asırlar içinde ve çok zor şartlar için
de yeşeren hukuk devleti f Heri, ancak yaşayan bü
yük acılar neticesinde ve asırlarca sonra nıüesse-

, seîeşebiîmiştir. Hâkimiyeti elinde tutara gücün sı-
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mrlanıiınlması, devlet karşısında fert hürriyetleri
nin teminat altına alınması, teşri gücü kullanan
ların zuüme sapmasmın önlenmesi, ancak bu gücün, 
önceden tayin edilmiş kaidelere göre kullanılması 
ile mümkün olabilmiştir, özellikle kuvvetler ayrılı
ğının mevcut olmadığı idarelerde böyle bir sırnaş 
[andırmanın manası muhakkak ki çok daha önem
li oynaktadır. Bu yüzden muhtevası esas itibarıyla, 
kralın halka karşı takınacağı tavırlarda bazı hu
suslara riayet edeceğine dair verilmiş bir sözden 
ibaret olan İngilizlerin Magna Carta'sı, krahn kendi 
gücü dışında da bir kuJretin varlığını kabul etme
si bakımından Avrupa anayasa hareketlerinin dö
nüm mutası olarak telâkki edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, hukuka bağlı devlet 
fjkrine ulaşılması ve hukukun üstünlüğü fikrinin 
müessese olarak gerçekleştirilmesi, devlet yönetimi 
açısından önemli bir merhaledir. Kanunlar, insan
lığın teşkilâtlanabildiği çok eski zamanlardan beri 
daima şu veya bu şekilde var olagelmiştir; ama ka
nun vazetmek konusundaki mutlak salahiyetlerin 
tahdidi ve önceden konulmuş usul ve esaslara gö
re sınırlandırılması yüksek 'bir hukuki düşünce ola
rak yakın zamanlarda müessesesine kavuşmuştur. 
D a b önce ifade ettiğim gibi, Batı kültürü gerek dü
şünce, gerek müesseseleri kurmada çok çetin mü
cadelelerden geçtikten sonra bugünkü noktasına ula
şabilmiştir. 

Bizim için durum nedir? Bilindiği gibi, pozitif 
hukukumuz açısından '1961 Anayasası ile böyle bir 
müesseseye kavuşmuş bulunmaktayız. Müessesenin 
temsil ettiği fikrin Batıdaki manasında tartışılma
ya başlanması çok yenidir. Özellikle 1950ı'leıiden son
ra bir kısım akademik çevrelerde mesele tartışılma
ya başlanmış, ancak fikrin hukuk ve kültür tarihi
mizdeki yerinin faikına bile varılamamıştır. Bu tar
tışmalarda müessesenin ve fikrin daha çok siyasi 
propaganda vasıtası olarak kullanıldığım görmek
teyiz ve nihayet 201© yıldır içinde bocaladığımız tak
litçiliğimizin yeni bir tezahürü olarak Anayasa Mah
kemesi hukuki varlığına kavuşmuştur. Hukuka bağ
lılık fikrinin kültürümüzdeki yeri, gelişme seyri, me
selenin kavranış biçimi gibi bir müessesenin ha
yatiyet kazanmasında, bünyeye uygun doğmasında 
çok önemli olan hususlar dikkate alınmamış, araş
tırılmamış, tartışılmamıştır. 

Halbuki, Türk kültür tarihinde hukuka bağh-
IA f kriniıı çok derin ve milletimizin her ferdine 
kadar nüfuz etmiş köklü bir geleneği ve üstün bir 

kavranış biçimi vardır. Bu konuda zengin bir kül
tür birikimi ve müessese geleneğine sahibiz. Ancak, 
f'avkh bir medeniyetin sahibi okluğumuz için, bu 
fikrin gelişme şekli de, müesseselerin gerçekleşme 
biçimi de, elhetteki Batıdakinden farktı olagelmiş
tir. Bu faiklara işaret etmeden önce Anayasa Mah
kemesinin aktarma bir müessese olarak alınmasının 
kamuoyunda hâlâ yeterince oturmamışhğının sebe
bi olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi de, bütün diğerleri gibi, 
insanlar tarafından salahiyetleri kullanılan bir yer
dir ve bütün insanlar gibi, onlar da hata yapabilir
ler; bilerek veya bilmeyerek bir kısım telkinlerin 
altında kalabilirler. Bu halde verebilecekleri bazı 
kararlar hiç değilse kamuoyunun bir kesimince 
doğru bulunmayabilir. 

Nitekim, geçenlerde ıbir gazetede Cumhuriyet 
Halk Partisi Almanya temsilcilerinden birinin hüvi
yet kartının fotokopisini görünce bu mahkemenin 
bizim partimiz hakkında vermiş olduğu bir kararı 
hatırladım ve o karar, sanki hukuki değilmiş de po-
litîkmiş gibi geldi bana. 

Anayasa Mahkemesinin birkaç yıl önceki bir af 
kanunu dolayısıyla vermiş olduğu kararlar, bilin
diği gibi, milletin çok büyük bir çoğunluğu tara
fından doğru bulunmamış ve bu mahkemenin teşrii 
bir görev yüklenerek kuvvetler ayrılığı prensibini ih
lal ettiği kanaati yaygınlaşmıştır. 

Burada konumuz bakımından dikkati çcfcen nok
ta şudur: Bu gibi hallerde kamuoyu sadece mahke
menin kararlarının değil, müessesenin hukuki mahi
yet ve varlığım da tartışmıştır. Bu 'müessese, demok
ratik rejimimizin işleyişini tehdit eden, milli irade
nin tecelli ettiği şekliyle tezahürlerini engellemeye ça
lışan demokrasinin kılıcı gibi mütalaa edilmiştir. Ni
çin? Çünkü, bu mahkeme ile onun fonksiyonları 
ile milli kültürümüz, düşünce sistemimiz ve siyasi 
yapımız arasındaki ilgiler gereği gibi kurulamamış
tır. Bu mahkemenin zulme karşı bir teminat olmak 
üzere, hukukun üstünlüğünü korumak üzere var ol
duğu kavranamamıştır. Eİbetteki bu yanlış anlayı
şın veya kavrayamayışın müsebbibi bu fonksiyon
ları yüklenecek müesseseyi milli kültür birikimimiz
de aramadan, en azından kültürümüzle gerekli ir
tibatlarını kurmadan, sadece başka kültürlerden ak
tarmakla yetinen kanun vazıı olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, aslında hukuka bağ
lılık fikrinin gerek fert, gerek devlet açısından bi
zim milli kültürümüzdeki kadar geliştiği bir başka 
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kültür yoktur. Bilindiği gibi, inandığımız kitap, dev
leti yönetenlere AMı'ın indiirdiğiyle hükmetmeyi 
emretmektedir. Bu mealdeki emirler, hâkimiyetin 
mutlak olmayışını, sınırlandırıhşını ifade eder. 

Hazreti Ebubekir'in; «Herkese tarafsız bir ada
let tatbik edeceğim. Siz de bana, şeriata boyun eğ
diğim sürece itaat edin. AKah'ın ve Peygamlber'in 
emirlerinden ayrılırsam, sizden itaat beklemek hak
kım kaybedeceğim» sözleri, topyekûn devlet gücü
nün üstün hukukun kurallarıyla sınırlandınlışında-
ki idrakin bugün bile ulaşıîlmaısı zor bir seviyesidir. 

Muhterem milletvekilleri, «(Kitapta yeri yok» ve
ya «Kitapta yeri var mı?» sözlerinin bir halk deyi
mi haline geldiği bir başka millet gösterebileceğini
zi sanmıyorum. Ne demek «Kitapta yeri yok»; kitap, 
üstün hukuk kurallarım temsil etmektedir ve «Ki
tapta yeri var mı?» diye soran insan, hukuka bağh-
lık fikrinin üstün bir şuur seviyesini temsil etmek
tedir. 

Bu kültür çerçevesinde yaşayan her insan, en 
cahBinden, en âlimine kadar kendisini kitapla, yani, 
hukukla bağlı görmekte, hukukun üstünlüğüne inan
cını beyan etmektedir. Kitap şuuru diyebileceğimiz 
bu üstün İdrak, yine bir başka kültürde eşine Tas
lanmayan fetva müessesesini doğurmuştur. Bu mü
essese, devlet tasarruflarında ve beşeri münasebet
lerde hukukun hâkimiyet ve üstünlüğünü temin et
meye matuf hayati bir fonksiyon ifa etmiştir. 

Öyle ki, bu sistemde fert ve devlet kararlarının 
hukuka uygunluğunu önceden teyit ettirdikten son
ra icra mevkiine koymaktadırlar. Eğer, yeni Türk 
hukukunu tedvin edenler, müesseselerini kuranlar, 
milli kültürümüzün bu eserinin farkına varmış ol
salardı ve ondan ilham alarak çağımızın şartları 
içinde müesseselerimizi kurmuş olsalardı, belki de 
bugün her çeşitten mahkemelerimizi çalışamaz ha
le getiren milyonlarca dava dosyası olmayacak, 
birçok ihtilaflar doğmadan halledilmiş olacaktı. 
Çünkü, içinde bulunduğumuz hukuk sistemi; yanlış
ları düzeltmek, ihtilâfları halletmek, fiilleri cezalan
dırmak esası üzerinde yürümektedir. İhtilafları önle
yici bir hukuki müessemiz yoktur. 

Değerli milletvekilleri, işte bu kitap şuuru, impa
ratorluk devrimizde hukuka bağh devlet müessese
lerinin de ayrıca kurulmasına imkân vermiştir. Yani, 
hukuka bağlılık sadece fertler açısından değil, hü
kümdarın, hükümranlık hak ve salahiyetlerinin sı
nırlandırılması açısından da müessesesine kavuş
muştur. 
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Hükümdar, teşrii, icrai ve kazai bütün güçleri 
şahsında temerküz ettirmiş olduğu en salahiyetli dev
relerinde bîîe, hukukun üstün kurallarıyla bağh te
lakki edilmiştir. Bu üstün kurallar hükümdar tara
fından vazediîmemiştir, onun tarafından da değiş-
tirilbmez. İmparatorluğumuzda hukuka bağlılığın 
teme! müessesesi olarak Şeyhülislamlığı görmekte
yiz. Bu müessese, hükümranlık haklarının kullanıl-
nmsında, hukukun üstünlüğünü koruyan ve bunu 
teminat alîına alan bir göreve sahip olmuştur. 

Çıkan kanun ve fermanların üstün hukuk kural-
ibraııa uygun oMuğunu kontrol etmek bu müessesenin 
görevidir. Siyasi gücün her türlü teşrii, icrai ve ka-
zai karar ve faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesi bu müesseseye verilmiştir. 

Şeyhülislamlık fetva müessesesinin bugünkü 
Anayasa Mahkemesine nazaran farklı oîan şekli, çok 
daha şümullü oluşu ve tasarruflarının hukuka uy
gunluğunu, meriyete girip, icraya geçtikten sonra 
değil, önceden denetlemesidir. 

Ayrıca, hu denetleme için hiçbir kuruluş veya 
ferdin müracaatı da şart değildir. Bilindiği gibi, bu
günkü hukukumuzda kanunlar yürürlüğe girdikten 
sonra, ancak yetkili kurulların müracaatı üzerine 
Anayasa Mahkemesince inceknebilmektedir. 

Bir diğer fark olarak, daha şümullü olduğunu 
söyledim. İmparatorluk devremizde harp kararları 
ve hükümdarların halli de yine bu müessesenin fet
vasıyla icra saf hasma konulahümiştir. 

Bilindiği g"bi, günümüzde hiçhir devlet, hiçbir 
rejim yahut iktidar, harp karan gibi hükümranlık 
hakkının en yüksek siyasi tasarrufunu böyle bir de
netlemeye tabi tutmayı aklından bile geçirememek-
tedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu açıklamalardan 
sonra imparatorluk tarihimizi ynîden düşünürseniz 
hukuka bağlılık fikrinin en faziletli örneklerini övünç 
duyarak hatırlayacaksınız. Ancak, hukuki yapısı iti
bariyle emsalsiz denilebilecek olan bu müessesenin, 
tarihi boyunca hep aynı seviyede fonksiyonunu ifa 
edebileceğini söylemek imkanına sahip değiliz. Bu 
müessesenin en büyük teminatım, Şeyhülislamın kat
le dilemez ve azledilemez oluşu iken, belli bir devre
den sonra bu kurallar da çiğnenmeye başlamıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şeyhülislamın 
azkdild'iğini ve nihayet Dördüncü Murat Han 
devrinde ilse katledildiğini görmekteyiz. Aslında il
miye sınıfı katledilemezken Şeyhülislamın idam edil
diğine şahit olmaktayız. Tabiidir ki bu büyük te-
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mînatını kaybettikten sonra müessese yine var ol
makta devam etmiş, yine bir kısım fonksiyonlarını 
ifaya devam etmiştir ama, nazari mükemmelliğini 
kaybetmiş, haltta zulme karşı bir sığmak iken, za
man zaman zulmün de âleti haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, izninizle konuşmamın bu 
noktasında da Anayasa Mahkememizle ilgili bazı 
meselelere kısaca temas etmek istiyorum. 

Birincisi, kararların gerekçesi meselesidir. Bilin
diği gibi, Anayasa Mahkememiz, Anayasanın 152 nci 
maddesi gereğince gerekçeleri yazılmadan kararları
nı açıklayajmamaktadır. Bu halin pratikte doğur
duğu bazı meseleler olmaktadır. Umumiyetle ka
rarların yayınlanmasını geciktiren muhalefet şerh
lerinin yazılması olmaktadır ve bazen nasıl oluyor
sa, karar yayınlanmadan kararın istikâmeti dışarı
dan duyulabilmektedir. Kararın duyulmasıyla ya
yınlanıp yürürlüğe girmesi arasında geçen uzun za
man içinde mahkemelerimiz uygulamalarında zor
luklar çekmektedir. Bu bakımdan, hiç değilse mu
halefet şerhlerinin kararın yayınlanmasından son
ra da yazılıp yayınlanabileceği şeklinde yeni bir hu
kuki düzenlemeye gidilmesinin faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

Diğer bir nokta, karar nitsabıyla ilgilidir. Bugün 
bir tasarı veya teklifin Büyük Millet Meclisinden 
kanun olarak çıkışındaki prosedürü hepimiz bil
mekteyiz; muhtelif komisyonlardan ve bu arada 
üyelerinin gençlikle hepsi hukukçu olan Anayasa 
Komisyonunun kontrolünden geçtikten sonra çift 
mecliste görüşülmekte ve kanunlaşmaktadırlar. Bu 
kadar süzgeçten geçtikten sonra taşanların veya tek
liflerin Anayasaya aykırı hükümler taşıyarak ka
nunlaşması ihtimali herhalde bir hayli zayıftır. Bu 
süzgeçlerden geçtikten sonra bir kanunun Anayasa 
Mahkemesince denetlenmesinin adi ekseriyetin oyu
na terk edilmesi kanaatimizce yanlıştır. Kanun
ların Anayasaya uygunluğunun denetiminde 2/3 ek
seriyet, Anayasa değişikliklerinin usulü kontrolle
rinde ise ittifak aranması bu müesseseye daha cid
di bir ağırlık kazandırılması bakımından da fay
dalı olacaktır. 

Ayrıca şu hususa da işaret etmekle yetiniyo
rum: Anayasa Mahkememiz, Anayasanın 9 ncu mad
desi delaletiyle, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin 
vasıflan açısından da denetleme yapabilmektedir. 
Konuyu daha fazla açmadan açılan bu kapıdan ge
lebilecek olanları Büyük Millet Meclislinin dikkatle 
düşünmesi, uzun uzun düşünmesi gerektiği kanaa

tindeyiz. Hiç değilse nazari olarak düşünüldüğün
de, bu yolun istismar edilmesi halinde, teşrii kuvvet 
bütünüyle Anayasa Mahkemesinin kıskacı içinde va-
zlî'esini ifa edemez bir duruma gelebilir. Çünkü 2 nci 
maddedeki kavramlar çok geniş yorumlara ve çe
şitli istikâmetteki tefsirlere imkân verecek bir ma
hiyet arz etmektedir. 

Anayasa Mahkemesi bütçesinin milletimize ve 
Mahkememize hayırlı uğurlu olmasını dileyerek 
saygılarımı sunarım efendim. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, teşekkür ederiz 
efendim. 

Şahısları adma Sayın Muammer Aksoy; bütçenin 
lehinde konuşmak üzere, buyurun efendim. 

Sayın Aksoy, konuşma direniz 10 dakikadır efen
dim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen zamanımın dolmasına 2 dakika kala beni 
ikaz ediniz, çüıiMi saate bakamıyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Aksoy. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Anayasa Mahkemesi söz konusu olduğunda, ko

nuşmayı kendim için bir görev bildim. Çünkü bu mü
essesenin Türkiye'de kabul edilmesinde bizim de bir 
rolümüz oldu. Bizim rolümüz oldu diye savunma yo
luna gitmeyeceğim* bu müessesenin özellikle Türkiye 
için büyük değerine ve önemine İnandığım için, bunu 
bazı belgelerle dile getirmek istiyorum. 

Arkadaşlar, iyi bilinen bir gerçeği tekrar ediyo
rum : Kusursuz hiçbir rejim yoktur; ama en az ku
surlu olan rejim » yüzyülar boyunca geçlrdiğimıiz de
neylerden sonra görülmüştür ki = yine de «çoğulcu 
demokrasi» dir. Ancak çoğulcu demokrasiyi, birçok 
kimse, sadece «belli zamanlarda yapılan seçimler» 
den ibaret zanneder. Onlara göre milli irade bu se
çimlerle ortaya çıkar, yani milli iradenin temsilcisi 
olan meclis belli olur ve bu çoğunluk istediğini ya
par. 

Arkadaşlar, çağımızdaki demokrasi bu değildir. 
Çağımızda demokrasi, «çoğunluğun her şeyi yapabil
diği rejimin adı» değil; tam aksine «çoğunluğun her 
şeyi yapamadığı rejimin adı» dır; hatta «oybirliğinin 
herşeyi yapamadığı rejimin adı» dır. Parlamento üye
lerinin tümü birleşse, «boya şu kadar olan kişilerin 
kafası kesilir» diye karar alamaz. O, diktatörlüklerde 
olur. 
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O halde nedir demokrasinin özü; şekli değil, içeri
ği nedir? Bu öz, özgürlüklerdir, hukuk devleti ilkele
ridir; hele çağımızda, sosyal hukuk devleti ilkeleridir. 
İşte öyle an olmaktadır ki, tarihte görülmüştür ki, ço
ğunluğu elinde tutanlar, «milli iradeyi temsil ediyo
ruz» diye özgürlükleri ve hukuk devleti ilkelerini çiğ-
neyebiîmektedMer. Bunu önlemek içindir ki (hukuku 
kurtarmak ve vatandaşı koruyabilmek içindir ki) Par
lamentolar üzerinde de bir denetim gerekmiştir. 

îşte bu birikimin sonucudur Türkiye'ye de Ana
yasa Mahkemesinin gelmesi. Ve bir arkadaşımızın, 
biraz evvel MîîP'li arkadaşımızın dediği gibi, bu ku
rum dışarıdan öyle kopya olarak alınmamıştır. Ken
dilerine en yakın (kendilerinin içinden çıktığı partinin 
vaktiyle Genel Başkanı) olan Osman Bölükbaşı, Ana
yasa Mahkemesinin bir numaralı savunucularından 
olmuştur. Bütün diğer partiler de, onu aynı şekilde 
savunmuşlardır. Ve şimdi kendi aralarında oturan îh-
san Kabadayı arkadaşımız da, Kurucu Mecliste Ana
yasa Mahkemesini savunmuştur. 

Şimdi arkadaşlar, size Anayasa Mahkemesinin 
Türkiye için ne kadar gerekli olduğunu anlatmak 
için, tanınmış hukuk otoritelerimizden nakiller yap
mak isterim: 

Tanınmış Anayasa Hukuku Profesörleri Mümtaz 
SoysaPdan nakil yapmak, Bahri Savcı'dan nakil yap
mak, Tarık Zafer Tunaya'dan nakil yapmak, İlhan 
Arsel'den nakil yapmak isterim; ama biliyorum ki 
böyle bir şey yapsam; birçok arkadaşlar ayağa kalka
caktır; «vay, bunlardan fetva alınamaz» diye. 

Onun için ben hepimizin anlaşacağı bir şahıstan 
nakil yaparak, bu kurumun ne kadar gerekli olduğu
nu burada zabıtlara geçirerek tescil etmek isterim. 
Sanırım ki AP'li, MHP'Iİ, ve MSP'Ii arkadaşlarım 
hiçbir suretle bu kişiye karşı çıkmayacaklardır. 

Belki bazıları, «Ne lüzum var», «biz de mutabı
kız» diyeceklerdir. 

Oysa elimdeki gazete de var; daha dört gün evvel 
AP'nin yıldönümünde Demirci'm, Anayasa Mahke
mesinin Parlamentonun üstünde olmasını, onun ka
nunları iptal edebilmesini, kabul edilemeyecek bir hu
sus olarak ilan etmiştir. Gazetede aynen yazılıdır, siz 
de orada hazır bulundunuz, dinlediniz. 

O bakımdan, şimdi hiç birinizin itiraz etmeyeceği 
bir şahıstan bazı cümleleri okumama müsaade edi
niz; Rahmetli Ali Fuat Başgil Hocadan okuyorum : 

«Bugün Türkiye'de kanun vazıından zulüm gören 
vatandaş için başvuracak bir müessese ve sığınacak 
bir adalet kapısı yoktur. Bununla beraber vatandaş 

hakları bakımından en tehlikeli kuvvet de kanun ko
yucu kuvvetidir.» Arkadaşlar, şimdi bazı çok sert de
yimler göreceksiniz, onlara katılmıyorum, Hocanın 
sözleridir, Ali Fuat Başgiî'in. 

«Hükümet ve idarenin bir yolsuzluğundan şikayet 
eden vatandaş, kanuna sığınır; fakat şikayeti Ikanun-
dansa, bu vatandaş nereye sığınır ve halinden kime 
şikayet eder? Kanun vazıından şikayet edebilecek bir 
merci ve doludizgin giden bir kanun vazunı durdura
cak bir fren bulunmak lazımıdır. Anayasa Mahkeme
si memlekette bu hizmeti gören bir müessesedir. Bu 
müessesenin yokluğudur ki, bizde hak ve hürriyetleri 
feci bir teminatsıziığa mahkûm etmiş ve Anayasanın 
103 ncü maddesine rağmen Türkiye Parlamentosuna 
ölçüsüz bir vazu kanunilik selahiyeti sağlamıştır. Ana
yasanın lafzına, ruh ve manasına, gayesine Ve tema
yülüne aykırı bir kanun, kanun değildir. Binaenaleyh, 
vatandaşın buna itaat etme mecburiyeti yoktur. (Ali 
Fuat Başgiî'in sözü). Tatbiki bahis mevzuu olan ka
nunun kanuniyetini, yani «Anayasaya uygun olup ol
madığını tespit edecek ve buna göre hükmümü bildi
receğim» diyecek resmi ve bitaraf bir makam lazım-
dır. Kanunların Anayasaya aykırılığı iddiasının tetki
kini Meclise havale etmek ve buna Meclisi selahiyet-
îi görmek, netice itibariyle Türkiye'de bu yoldaki ta
lep ve iddiaları tetkik edecek bir makamın yokluğu
nu ilan etmektir. Çünkü Meclis hukuken mesul bir 
makam değildir, o sırf siyasi bir merkezdir. Esef ede
lim ki, bizde, fiiliyatta Anayasaya aykırılık iddiaları
nı dinleyecek mesul bir makam yoktur. Bunun neti
cesi ise, memlekette kanunilik idaresinin ve kanun 
hâkimiyeti rejiminin teessüs edememesi; fakat buna 
mukabil hükümet ve idarede keyfilik ve şahsiliğinin 
kaide halini alması; bunun da neticesi, vatandaşın ruh 
ve manası itibariyle Anayasaya aykırı kanunlar çığı 
altında ezilmesi olmuştur. Kanunların Anayasaya ay
kırılığı iddialarının tetkikine sarih olarak selahiyetü 
bir merci gösterilmeli ve bu husustaki muhakeme usu
lü bile tayin edilmelidir. Türkiye'de kanunilik rejimi, 
ancak bu sayede katiyetle kurulabilir. Biz şahsen, 
müstakbel Anayasada tam manasıyla istikrar içinde 
çalışacak bir Anayasa Mahkemesinin yer almasını öz
lüyoruz. Bunu, kanunlar üzerindeki murakabe işinin 
geniş ve çok mükemmel bir ihtisas isteyen ve ayrı bir 
istiklal teçhizatına muhtaç olan bir iş olduğunu dü
şünerek tercih ediyorum. Bizce, mesela, vazu kanun-
luk salahiyetinin suiistimaline meydan vermemek ve 
ferdin insanlık haklarını ölçüyü aşkın kanunlara çiğ-
netmemektir esas olan. Demokrasilerdeki ekseriyet de, 
rakipsiz ve kontrolsuz bir kuvvet merkezi haline ge-
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linçe, tahakküm yoluna sapabilir; temsil ettiğine inan
dığı milli iradenkı kutsiyetine dayanarak, en zalim 
diktatörlere rahmet okutacak bir tarzda hareket ede
bilir. Bir hükümdardan veya bir diktatörden gelen 
hak ve hürriyet düşmanlığı ile, bir ekseriyetten gelen 
arasında asla bir mahiyet farkı yoktur. Kötülük kim
den gelirse gelsin kötülüktür. Kötülüğü yapan ekseri
yetin demokratik olması ve milli hâkimiyete dayan
ması, dayandığı kötülüğün mahiyetini değiştirmez. 
Bilakis, onun fecaatini ve ağırlığını artırır ve kötülü
ğü tahammül kına bir şekle sokar. Çünkü, ekseriyet, 
tatbik ettiği tahakkümü meşrulaştırmak için, milli ira
deye dayandığını, binaenaleyh zulmünde haklı oldu
ğuna inanır. 

Şu halde ekseriyetin hükümeti demek olan modern 
demokrasi, efsanelerdeki kuyruğunu ısıran canavara 
benzememek için, bünyesinde sakladığı bu tehlikeyi 
önlemek ve tedbir almak, vatandaş hak ve hürriyet
lerini garantiye bağlamak ve bunun için teminat mü
esseseleri sayesinde demokrasi hürriyet ve hakkani
yet rejimi haline gelebilir.» ve Başgil, bu hususta alı
nacak tedbirlerin başında, Anayasa Mahkemesinin 
geldiğini söylemektedir. İsterseniz sayfasını söyleye
yim : Prof Ali Fuat Başgil, timin Işığında Günün 
Meseleleri, 1960 İstanbul, sayfa 78 - 82. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy 2 dakikanız var efen
dini, lütfen toparlayın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Kurucu Mecliste Anayasa 
Mahkemesinin yetkilerinin çok daha ileri gitmesini 
isteyen arkadaşlarımız olmuştur. Mesela bir arkada
şımız, bakınız ne kadar ileriye gitmiş, neler demiş
tir; biz bunu kabul etmedik. Diyor k i : «Bünyelerine 
girmiş olan bir idarecinin yanlış harekette bulunması 
yüzünden bir sendika, sulh mahkemesi kararıyla ka
patılabilir...» Bunu reddediyor, «olmamalı» diyor; 
«bu endişe ortadan kalksın, siyasi partiler gibi, sen
dikalar da toplum hayatımızda büyük bir yer alıyor» 
diyor. «Sendika ve sendika birliklerinin Anayasa 
Mahkemesince kapatılmasını temin edecek bir hük
mün buraya ilavesini istirham ediyorum» diyor. «İk
tidarların dahi karşısına çıkması tabii olan sendikala
rın - böyle diyor : İktidarların dabi karşısına çıkması 
tabii olan sendikaların > grev hakkını ehemmiyetle 
kullanabilmeleri, bu teminatın mevcudiyetine vabeste
dir. Sendikaları bile yalnız Anayasa Mahkemesi ka
patsın» diyor. 

Biz bunu kabul etmedik arkadaşlar. Bu Öneriyi 
yapan sJzfn «kıymetli hukuk aliminiz» Seyfi öztürk' 
im; Seyfi Öziiiık'ün bu talebini kabul etmedik, çok 
daha dar bir yetkiyi kabul ettik. 

Şimdi arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi hata 
yapmıyor mu? Yapıyor ve yapacaktır. Çünkü, hata 
yapmayan hiçbir insan yoktur. Hata yapmak insana 
mahsustur. Kurumlar insanlar tarafından temsil edil
dikçe hata yapacaklardır; ama Anayasa Mahkeme
miz görevini liyakatla yapan, eğer bir tane hatalı ka
ran varsa, 10 tane de hatasız karan olan bir müesse
sedir. 

En önemli olanı, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
kararlar değil, görünmeyen hizmetidir. Eğer Anayasa 
Mahkemesi olmasa, iktidarlar kolayca hürriyetleri 
çiğneme yoluna giderler. Anayasa Mahkemesinin bek
çiliği sayesindedir ki, Anayasaya aykırı olarak çıka
bilecek birçok kanun çıkmamakta ve bu suretle va
tandaş hürriyetleri ve hukuk devleti ilkeleri temina
ta kavuşmaktadır. İşte onun için, bir siyasi istismar 
yoluna giderek, «Meclisin üzerinde Anayasa Mahke
mesi var» demeyelim. Bizim yapacağımız şey, bura
dan Anayasa Mahkemesinin iptal etmeyeceği kanun
lar çıkarmaktır; buna gayret edelim. Ama çıkıyorsa, 
çıktığı takdirde, Anayasa Mahkemesinin bunun iptal 
etmesi, hukukun, hürriyetin ve vatandaş haklarının 
korunmasının kaçınılmaz bir sonucudur; bundan ötü
rü onu kınamayalım, aksine, Anayasa Mahkemesine 
teşekkür edelim ve saygılarımızı sunalım, 

Hepinize teşekkür ederim. (CHP ve MSP sırala-
nndan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aksoy. 
Etendim, saat 20.00'ye gelindiği takdirde ve gün

lük programın bitmemesi halinde, ertesi güne bırakıl
madan saat 21.00'den itibaren devam edilmesi için eli
mizde bir program var; ancak, konuşmalar bitmek 
üzeredii*. Bu konuda da 3 tane önerge vardır. Sayın 
Sökeli, Sayın Ekinci, Sayın Özer Yılmaz, Sayın Ab-
dulmuttaiip Gül, Sayın Çağlayan Ege, Sayın Doğan 
Güneş, Sayın Selâmi Gürgüç, Sayın Mevlüt Göngör 
Erdinç, Sayın Erkin Topkaya, Sayın Faik öztürk, 
Sayın Ali Haydar Veziroğlu, Sayın İsmet Çanakçı, 
Sayın Garip {Şavh'nın verdikleri 3 önerge var. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Büt
çesinin bitimine kadar oturumun devamı hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler— Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, aleyhinde, buyu-, 
run efendim. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakanın söz talebi yar efendim, önceliği var. 

BAŞKAN — Efendim» son söz miHetvekilimin-
dir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, nasıl 
son töz; Sayın Bakan konuşacak... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, Başkanlık o 
hususu takdir eder. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İçtüzüğün kar
şısında «takdir» olur mu? İçtüzüğün takdiri var. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederini. 

Buyurun Sayın Köylüoğlu. Süreniz 10 dakikadır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

ıBenuien evtvet Sayın Altsoy Anayasa Mahkemesi
nin lehinde konuştu. Kendisi Mr profesördür, nazari-
yatçıdır; Anayasa ve Anayasa Mahkemesi hakkında 
bildiklerini ta kısa zaman İçerisinde bizlere aktardı. 
Ben de tatbikattan gelen bir hukukçuyum; bildikleri
mi size kısaca arz edeceğim. Bu, geniş bir mevzudur. 
Bunu, tabii bu kısa zaman içerisinde aktarmaya im
kân yoktur. Yalnız, bazı hususların başlıklarını ve fi
kirlerimi bir özet olarak, cümle halinde sizlere arz 
edeceğim. 

Anayasa Mahkemesi bir Anayasa kurulusudur. 
Anayasamızda, kuruluş şekli, görev ve yetkileri ve ye
ri açıkça gösterilmiştir. 

Anayasam» 145 nci maddesinde de üyelerinin se
çim şekli tespit edilmiştir. Müteakip maddeleri de bu 
müessesenin görev ve yetkileri ve kararlarıyla ilgili
dir. 

Bu Anayasa 1961 yılında, geçmiş devirlerdeki ba
zı büyük buhranlara sebep olan hadiselerden sonra 
kabul edinmiştir. Bu sebepten, bu Anayasa bir tepki 
Anayasasadır. Asıl sorun, bu müessesenin bugün var
lığı bir vakıa olduğuna ve benimsediğimize ve savun
duğumuza göre, görev ve yetkilerinin Anayasanın is
tediği biçimde yerine getirip getirilmemesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti, milli, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir. Devlete vücut veren mü
esseselerin arasında, yetki yer ve görev bakımından 
zaman zaman tatsız ve sert münakaşalar cereyan et
mektedir. Bu sebepten, müesseseler yıpranmaktadır. 
Anayasamız kuvvetler aynhğmı kata] etmiştir. Ma

demki Anayasada müesseselerin yeri ve yetkisi göste
rilmiştir, müesseseleri yönetenlerin buna çok dikkat 
etmeleri lazımdır. 

Geçmiş senelerde Meclislerde çıkarılan Af Kanu
nu ve Seçim Kanunu Anayasa Mahkemesince bazı 
değişikliklere uğratıldığından uzun müddet münakaşa 
edilmiştir. 

Anayasanın 4 ncü maddesinde, «Egemenini kayıt
sız şartsız Türk milletinindir» deniliyor. 2 nci fıkra
sında, «Millet, egemenliğini, Anayasam» koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar elliyle kullanır» denil
mektedir. Bu organlardan biri de Anayasa Mahke
mesidir. 

Bütün milleti temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hâkimiyetin hakiki sahibidir. 

Bu müesseselerin bütçeleri görüşülürken, biz mil
let temsilcilerinin istekleri* bu müesseselerin kanım 
ve Anayasanın istediği şekilde çalışmalarını istemek
ten başka, varsa, eksikliklerini belirtmektir. 

Bu organları yıpratan münakaşaların sebebi, bu 
organların görev ve yetküerindeki sınırın tespitindeki 
ters ve yanaş yorumlardır. Anayasanın getirdiği ilke
ler müessese yöneticileri tarafından istenilen düzeyde 
nazara alınmıyor. 

Mahkeme kararJaetnra gerekçeleri olması gerekir. 
Verilen kararların kamuoyunu tatmin etmesi lazım
dır. Tatmin, mahkemeye karşı itimadı ve saygıyı sağ
lar. Adalet yüksek bir duygu olup, devletin temeli
dir. 

Anayasa Mahkemesi hâlâ kirahk bir binada vazife 
görmektedir. Bir an evvel bu sorunun halM lazımdır; 
halledilmesi hususundaki gayretler bu mahkemenin 
kuruluşundan beri de devam etmektedir. 

Meclislerin, Anayasa Mahkemesine - Anayasaya 
göre * seçmesi lazım gelen üyeler senelerdir seçilmi
yor, seçilemiyor. Meclislerin bu görevlerini bir an ev
velyapmaları gerekir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 38 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasını, bir mahkemenin müracaatı üze
rine iptal etmiştir. Bu maddenin 1 nci fıkrasıyla, kar
şılıkları peşin ödenmek şartıyla Devlete ve kamu ku
ruluşlarına kamulaştırma yetkisi verilmiştir. Bu iptal 
kararı, Anayasanın ilkelerine uygundur ve adil bir 
karardır. Bununla birçok mağduriyetler kaldırılmış
tır. 

Müesseselerden görev beklerken, bizlerin de göre
vimizi yerme getirmemiz lazımdır. Mümtaz ve tecrü
beli hâidrıılerimizdett vazife beklerken, biz de bize 
düşeni yapmalıyız. 
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Milletlerin hayâtında haklar ve hürriyetler kolay 
elde edilmemiştir. Bu uğurda milletler büyük fedakâr
lıklar, feragatlar göstermişlerdir. Bizde de bu hak ve 
hürriyetlerin sağlanması çok pahalıya mal ohnuştur. 
Dünya kumlandan beri hukukun üstünlüğü ve ka
nun hâkimiyeti için insanlık çok mücadele vermiştir. 
Bu mücadele henüz bitmemiştir, devam etmektedir 
ve hu haliyle devanı edeceği de anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ben fikirlerimi bu tespit et
tiğim, üzerinde yorulduğum, kafa yorduğum cümle
lerle sizlere kısa kısa arz etmek istiyorum. 

Bütün bir milletin ve hepimizin arzusu ve karan 
hürriyetçi demokrasinin bütün müesseseleriyle ilelebet 
yaşamasıdır. Vatanın ve milletin geleceği kanımca bu
na bağlıdır. Hâkimiyet ve ondan doğan devlet güç 
ve kuvvetinin millete ait olduğu esası her organın, 
her şeyin üstünde ve gözönünde tutulması lazımdır ve 
bu da bir Anayasa emridir. Bu emir yerine getirildiği 
takdirde, bu tatsızlıkların ve bu çatışmaların ortadan 
kalkacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, adalet duygusu ve milli hâ
kimiyet prensibi bütün kaza organlarının ilkesi ve 
ideali olmalıdır. Hak ve hürriyetlerimizin asıl temi
natı bu duygu ve anlayıştır. 

Bütçenin Anayasa Mahkemesi hâkimlerine ve 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan 
diler, hepinize saygılarımı arz ederim. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köylüoğlu. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Salih Yıl

dız, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI SALÎH YILDIZ (Van) — 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Gecenin bu 
saatinde sizleri fazla bekletmemek ve sabırlarınızı 
suüstimal etmemek için son derecede kısa konuşma
ya gayret edeceğim. 

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri hakkın
da söz alan sayın arkadaşlarımız uzun uzun izahat 
verdiler. Onları tekrar etmeden bazı hususlara temas 
edeceğim, Eleştiride bulunan bütün arkadaşlara te
şekkür ediyorum. Hele zaman içinde, siyasi partile
rimizin çoğunluğunun Anayasa Mahkemesinin lüzu
mu üzerinde birleşmiş olmalarını görmekten de ayrı
ca kıvanç duymaktayız. 

Anayasa Mahkemesi bilindiği üzere 1961 Anaya
samızla Türk siyasi hayâtmda yerini almıştır ve kuv
vetler ayrılığının bir sonucu olarak yerini almıştır. Bu 
arada 1950 - 1960 arası siyasi hayatın geçirdiği çok 
çetin aşamaların da verdiği bazı deneyler sonunda 

Anayasa Mahkemesine görülen lüzum bütün açıklı
ğıyla ortaya çıkmıştır. Kanımızca Anayasa Mahke
mesinin Türk siyasi hayatında yer alması son derece
de isabetli bir tercih olmuştur. Anayasa Mahkemesi 
sayesinde bir çok kısır çekişmeler son bulmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunların, 
Anayasa Mahkemesi olmadığı takdirde uzun süre 
Anayasaya aykırılık iddiaları sürüp gidecekti ve böy
lece devamlı şekilde siyasi tansiyonun yüksekliği, 
demokrasimizin işleyişi bakımından büyük sakıncalar 
doğurabilirdi; ama Anayasa Mahkemesi sayesindedir 
kf, Anayasaya aykırılık iddiaları, ister beğenelim, is
ter beğenmeyelim bir kesin karara bağlandığı için
dir ki, mücadele, münakaşa o noktada bitmekte ve 
böylece rejimin işleyişine kanaatimizce çok büyük 
katkıda bulunmaktadır. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin varlığı demokrasi
mizin işleyişi bakımından kâfi midir? Değildir elbet
te. Başlı başına Anayasa Mahkemesinin varlığıyla 
demokrasimizi her türlü tehlikelerden kurtarmak 
mümkün değildir. En önemli unsurlardan biri de, 
siyasi partilerimizin demokrasinin asgari müşterekle
ri üzerinde birleşmiş olmaları ve milletimizin kalbine 
yerleşmiş bulunan bu rejime siyasi partilerimizin de 
layık olmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi is-
tişari bir organ değildir. Anayasa Mahkemesi otoma
tik şekilde Meclisleri denetlemez. Esasında görev ve 
yetkileri de bu derecede açıktır. Ancak, kendisine 
usulü dairesinde intikal eden konular hakkında ka
rar verir. Bazı arkadaşlarımızın Anayasa Mahkemesi, 
Millet Meclisinin üstünde midir, altında mıdır, yanın
da mıdır şeklindeki münakaşaları, kanaatimizce ta
mamen yersiz ve Anayasamızın benimsediği espriye 
ters düşmektedir. Şöyle ki : Anayasamız kuvvetler 
ayrılığını benimsediğine göre, her müessesenin Ana
yasada belli görev ve yetkileri vardır. Hiçbir müesse
se diğerinden üstün değildir. O kadar ki, Anayasamı
zın 4 ncü maddesi bunu çok kesin bir ifadeyle sonu
ca bağlamıştır. Şöyle ki; «Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir. Ancak millet bu egemenliğini Anayasada 
belli organlar eliyle kullanır» demektedir. Bunu içi
mize sindirdiğimiz takdirde, artık ne yargı organıy
la, ne de diğer organlarla çatışma şeklinde bir yola 
gitmemiş oluruz. 

Anayasa Mahkemesinin kararlan eleştirilemez mi? 
Elbette eleştirilebilir; eleştirihnelidir de, hukukun te
kamülü bunu gerektirmektedir; ama bu kararlan eleş
tirmekle, bu mahkemenin lüzumu veya ademi lüzumu 
hakkında fikir beyan etmek ayn ayrı şeylerdir. 
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Böylece sözlerimi bitirirken, Milli Selamet Partisi 
Sözcüsü Sayın Şener BattaTm bir sorusuna cevap 
vermek istiyorum. 

Arkadaşımız şu noktayı sordular ve bir açıklık ge
tirmemizi istediler : «Cumhurbaşkanının ikinci defa, 
bir defa daha görüşülmek üzere iade ettiği kanunlar, 
görüşülme sırasında en ufak bir değişikliğe uğrasa 
dahi, Cumhurbaşkanınca artık geri gönderilememeK-
dir?» 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta hiç tereddüde 
mahal yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Bü
yük Milfet Meclisinden çıkan kanunlan bir defa da
ha görüşmek üzere geri gönderebilir; ama Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ikinci görüşmesinde bir deği
şiklik yaptığı takdirde, bu değişikliğin mahiyeti ne 
olursa olsun, o değşiklik yeni bir kanun ihdası ma
hiyetinde olduğu içindir ki, Sayın Cumhurbaşkanına 
yeniden geri gönderme hakkı doğar. Bu hususta her
hangi bir tereddüde mahal yoktur. 

Sözlerimi bitirirken, Anayasa Mahkemesi Bütçe
sinin Anayasa Mahkemesinin değerli mensuplarına 
ve Milletimize hayırlı olmasını diler, en derin saygıla
rımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe üzerinde son söz Sayın İhsan Toksan'nın, 

buyurun efendim. 

Sayın Toksan, görüşme süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile kurulmuş 
hukuki bir müessesedir. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde kabul edilen kanunlan denetler. 

Aslında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Se
nato Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilen her kanunun Anayasaya uygun olup 
olmadığını incelemek için kurulmuştur. Bu iki Ana
yasa Komisyonundan sonra tekrar Anayasa Mah
kemesinin yeniden bir kanunu ele alması ve Anaya
saya uygunluğunu denetlemesi konusunda düşünmek 
ve tartışmak zarureti olduğuna inanıyorum. Ya Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu ve Senato Komisyonu 
lüzumsuzdur veya Anayasa Mahkemesi lüzumsuzdur. 

Anayasa Komisyonlan da zaten kanunlann Ana
yasaya uygun olup olmadığını incelemek için kurul
muş müesseselerdir. Bütün bunlara rağmen bir Ana
yasa Mahkemesinin bulunup bulunmaması üzerinde 
tartışma açmak mümkündür, 

önemli olan bir husus da, Anayasanın 147 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasına göre kanunlann ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu şekil ve esas yönünden denetlemesidir. 
Anayasa değişikliğini ise, Anayasada gösterilen şekil 
şartlarına uygunluğunu denetler. Bu fıkradan anlaşıla
cağı üzere bir kanunu şekil ve esas yönünden iptal 
etme salahiyeti Anayasa Mahkemesinin vardır; fakat 
Anayasanın bir maddesini şekil yönünden iptal ede
bilir, esas yönünden iptal edemez. 

Geçen sene Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 
38 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Kamulaştırma 
karşılığında ödenecek kıymetin, malikin vergi beyan
namesindeki kıymeti geçemeyeceği» hükmünü iptal 
etmesi, Anayasa Mahkemesinin Anayasada kendisi
ne verilen salahiyeti aştığının aşikar delilidir. Aldığı 
bu kararın doğru veya yanhş olduğu ayn bir mesele; 
ancak esasa ait bu şekilde bir değişiklik yapamaz. 
Eğer esasa ait böyle bir iptal yaparsa, o zaman Ana
yasa Mahkemesinin, bu Anayasanın 4 ncü maddesi
ne aykın olan, yine aynı Anayasanın geçici 4 ncü 
maddesindeki Milli Birlik Komitesini de feshetmesi 
lazım. 

Çünkü, Anayasanın 4 ncü maddesinin 3 ncü fık
rası aynen şöyledir : «Egemenliğin kullanılması, hiç
bir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bıra
kılamaz.» Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir uzuv 
olan ve egemenliği kullanan Milli Birlik Komitesi bu 
yetkiyi nereden alıyor? Hepimiz seçimle geliyoruz; 
ama Milli Birlik Komitesi bu yetkiyi geçici 4 ncü 
maddeden alıyor; peki aynı Anayasa Mahkemesi, «Ki
şi mülkiyeti özgürlüğüne aykırıdır» diyerek 38 nci 
maddenin 2 nci fıkrasını nasıl iptal etmiştir? 

Yine 1974'te, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıkan Af Kanununun bir maddesini, şekil yönünden 
iptal ederek suçlulan affetmesi salahiyetinin arttığı
nın açık delilidir. 

Anayasa Mahkemesi bir yargı organıdır, yasama 
organı değildir. Yasama organının yerine geçerek ka
nun koyamaz, ancak şekil yönünden iptal ettiği mad
denin yeniden tanzimi ve şekle uygun yasallaştırılma
sını isteyebilir. Nitekim, Devlet Güvenlik Mahkeme
lerini de şekil yönünden iptal etmiş, ancak yeniden 
bir kanun koyulması için muayyen bir müddet tanı
mıştı. Af konusunda da pekâla bunu yapabilir. 

Bunu yapmayıp, bu müddeti vermeyip yasama or
ganı yerine geçerek, suçlulan affetmesi, bu yüce mües
sese hakkında birtakım tartışmaları doğurmuştur. 
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Anayasa Mahkemesi üyeleri, seçimde bir vatan
daş olarak herhangi bîr partiye rey verebilir; fakat 
yargı vazifesini yaparken hislerinden uzaklaşmak 
mecburiyetindedirler. 

Halk arasında Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir 
partiyi tuttuğu kanaatinin yaygın olmaya yüz tutma
sı bile son derece üzücüdür. Adaletin, mülkün temeli 
olduğu esasına göre ve bu adalet mekanizmasını ça
lış liran insanların çok dikkat etmesi lazımdır. 

tşte bu yüce, ulvi müessesenin adaleti tam temin 
etmesini temenni ederek saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toksan. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde

ki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçUmesi hususunu oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

D) Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 448 000 

Bölüm Lira 

6 952 000 

65 000 

111 İnceleme ve yargı hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarma dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi kabul edil
miştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bütçe programımıza göre, bugünkü konularımız 
tamamlanmıştır. 

Programımıza göre, kaldığımız yerden devam et
mek için, 19 Şubat 1978 Pazar günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma saati : 20.28 

»>e« 
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Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu-
inu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 19; 
C. Senatosu S. Sayısı : 730) (Dağıtma tarihi 15.2.1978) 

X 3. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/54; C. Se
natosu : 1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C. Sena
tosu S. Sayısı : 731) (Dağıtma tarihi 15 . 2 . 1978) 

X 4. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 5. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla-
rı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 6. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra^ru. (M. 

Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (Dağıtma ta
rihi : 15 .2 . 1978) 

X 7. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 
S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 8. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S, 
Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 , 1978) 

X 9. — 1978 yılı Lktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 10. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; C. Sena
tosu : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1978) 

X I I . — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka-̂  
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 12. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Sena
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senato* 
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 ._ 1978) 



X 13. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları (tezkereleri. (M. Meolisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; G. Sena
tosu S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 14. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/58; C Senatosu: 1/53(1) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı: 
735) (Dağıtma tarihi : 15.2,1978) 

X 15. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisli S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sa
yısı : 740) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 16, — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baışj 

(kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 t 1978) 

X 17. — -1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/530) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sa
yısı : 734) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 18. — 1978 yılı inönü Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş-' 
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su: 1/538) (M. Meolisi S. Sayısı: 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15 . 2,1978) 

X 19, — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı : 748) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 20. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M, Meclisi: 1/70; C. 

Senatosu: 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı: 36; C. Se
natosu S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978> 

X 21. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/72; C. 
Senatosu: 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 22. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/80: C. 
Senatosu: 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı: 38; C. Sena
tosu S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 23. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesis 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe-
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/74; C. Senatosu: 1/547) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 39; C. Senatosu S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 
15 , 2 . 1978) 

X 24. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel' 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si: 1/75; C. Senatosu: 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı: 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978, 

X 25. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu* 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisi 
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/76; C. 
Senatosu: 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı: 41; C. Sena
tosu S. Sayısı: 753) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 , 1978) 

X 26. — 1978 yılı Petrol İsteri Genel Müdürlüğü-
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meolisi: 1/77; C. 
Senatosu: 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı: 42; C. Sena
tosu S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

X 27. — 1978 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/79; C. Senatosu: 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı: 
44; G. Senatosu S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi : 
15 .2 ,1978) 
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X 28, — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçe ka

nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/78; C. Senato
su: 1/551) (M. Meclisi'S...Sayısı: 43; C. Senatosu 
S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978; 

X 29. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karmaı Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı: 45; C. Senatosu S. 
Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




